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o que é este livro 

 

Reuni neste livro um conjunto de longos poemas que escrevi ao largo dos anos. Aqui estão 

pelo menos três tipos de escritos. 

Estão reunidos em uma primeira parte, alguns poemas longos mais antigos. Eles são os que 

escrevi entre a poesia e a antropologia, e foram reunidos principalmente no livro Diário de 

Campo – a antropologia como alegoria. 

Estão reunidos em um segunda parte os poemas em prosa que escrevi na Galícia, em 1996, 

e que foram editados em Galego e em Português, na Galícia e aqui no Brasil, em livros com 

estes nomes: A Senda da Estrela (Galícia) e O Caminho da Estrela – escritos da Galícia e 

do Caminho de Santiago (Brasil). 

Estão reunidos em um terceira parte, longos escritos meus – os mais demoradamente 

longos desta coletânea – sob a forma de cantatas. Claro, o nome é indevido no caso. Mas 

resolvi alargar seu sentido tradicional para que esta palavra que desde Bach me 

acompanha, seja uma metáfora de escritos a que dei uma forma mais poético-épica do que 

discursivo-científica. Escritos às vezes às pressas escritos para serem lidos de viva voz em 

algumas falas de abertura ou de encerramento de congressos, simpósios e semelhantes, de 

que participei sobretudo a partir dos anos do começo do século XXI. 

Sobretudo nesta terceira parte será possível encontrar – espero que sem susto ou 

impaciência – passagens muito semelhantes entre uma ―cantata‖ e outra. Escritas para 

momentos e situações não raro próximas, mais uma vez me reportei a Bach, na ousadia de 

colocar em uma cantata pequenas ou longas partes já presentes em uma outra. Quem não 

suportar tais repetições, por favor, salte páginas e vá em frente. 



Sou um leitor de uma espécie talvez em extinção. Estou sempre lendo, e lendo vários livros 

e muito diversos livros ao mesmo tempo. Alguns em minha casa, em Campinas. Outros na 

Rosa dos Ventos (e são livros que leio apenas quando estou aqui). Outros ao longo das 

muitas viagens que ainda faço entre lugares do Brasil e de outros mundos. Ainda sou das 

pessoas que gostam de uma muito longa viagem de ônibus (mais do que as de avião), 

porque não conheço melhor lugar para horas e horas de leitura, do que uma poltrona de 

um ônibus, na janela e, de preferência, ―no lado da sombra‖. Outros eu os leio durante os 

dias em que longe de casa e da Rosa dos Ventos, estou participando de algum evento 

científico, pedagógico ou militante. Encontros que mesmo aos 74 anos de idade não logrei 

escapar. Encontros que ainda são, pelo reencontro de pessoas e de diálogos, um dos 

lugares até hoje amados por mim. 

Assim, ao mesmo tempo em releio O fenômeno humano de Pierre Teilhard de Chardin 

(alguém que estou sempre lendo e relendo), posso estar lendo pela primeira vez um recente 

livro de teoria antropológica (e suas intermináveis ―crises de pós-modernidade‖). Na 

mesma semana (ou mais de um mês) em que releio a Ilíada de Homero leio também Seféris, 

dois poetas gregos separados por milênios. E uma  vez alterno uma oitava leitura do 

Grande sertão: veredas com a do Enterrem o meu coração na beira do rio, um livro com 

depoimentos de indígenas dos EUA, compilados por Dee Brown. E com o mesmo cuidado 

releio uma vez mais o Robinson Crusoé, que me acompanha desde a adolescência, junto 

com a releitura do Aula, de Roland Barthes, que justamente em uma de suas páginas, cita o 

livro de Daniel Delffoe no parágrafo em que relembra com ousadia a quem ouviu a sua 

―aula magna‖ ou a lê agora, que ―a ciência é fantasiosa; a literatura sim, é realista‖.  

De igual maneira escrevo assim também, e desde há muitos anos.  

Creio que sou um dos piores exemplos que conheço (mas não reconheço) para quem busca 

algo entre o rigor do método e a fidelidade a um ―objeto‖ único, como leitor, pesquisador e 

escritor.  

Escrevo a antropologia à qual me afilei desde um distante 1972, na Universidade de 

Brasília, e sempre procurei (melhor dito: ―quase sempre) seguir com cuidado e esmero as 

normas da corrente de pensamento antropológico a que me reconhecia ligado. Até 

descobrir, entre a maturidade e a velhice, que não estava mais vinculado a nenhuma delas. 

Escrevo livros sobre a educação e, errante como sempre, nunca me fixei em uma de suas 

faces, em uma só de suas correntes, e em apenas um de seus problemas. Jamais seria um 

especialista em ―currículo‖, e não sei se invejo os que conseguem ser.  

Minha antropologia percorreu caminhos que vão da comunidade tradicional camponesa à 

cultura popular, e dela a rituais de negros católicos ou de foliões de Santos Reis, para 

então retornar deles a questões ligadas aos sertões do Norte de Minas Gerais.  

Assim também os meus escritos sobre a educação percorrem (com fragilidades 

reconhecidas por mim e por outros) algo de sua teoria e algo de suas vertentes e vocações, 

como a educação popular (fui um dos companheiros e sou um dos herdeiros de Paulo 

Freire), a educação ambiental e as relações entre a escola no/do campo e as culturas do 

campesinato. 

De forma não muito distante, meus escritos de literatura e, bem mais ainda, a minha poesia, 

nunca foram uma prática pura, como reclamam alguns poetas bem mais dedicados à sua 



arte do que eu.  

Cedo, em meus felizes (e perigosos depois de abril de 1964) anos de Juventude 

Universitária Católica, a cada ano eu era convocado a escrever um ―Auto de Natal‖ para 

ser coletivamente lido em nossos rituais de fim-de-ano. Assim sendo, ao lado de poemas-

poesia, saltei cercas e atravessei pontes não apenas entre as duas, mas talvez até uma 

―terceira margem do rio‖. 

Não por acaso, mas seguindo uma vocação de outras e outros que me antecederam, depois 

que descobri haver chegado ao ―outono da vida‖, comecei a escrever contos e poemas para 

crianças e jovens. Nunca me arrependi e só lamento não haver começado mais cedo. 

Pouca coisa do que tenho escrito nos últimos tempos seria aceito por alguma ―revista 

indexada‖. Com felicidade faz anos que as deixei seguirem seus cursos longe de mim. Hoje 

me sinto mais feliz ao ver um artigo meu publicado na revista da Secretaria de Educaço de 

Mogi das Cruzes, e dedicado a professoras do ―chão da escola‖, do que ver algo que 

escrevi traduzido para o Inglês e publicado em uma revista que eu mesmo jamais leria. 

Os escritos deste livro retratam algo dessas aventuras, travessuras e transgressões. Quase 

todos são falas e escritos  em que os sujeitos mais essenciais e substantivos são ―a gente do 

povo‖.  

São os homens e as mulheres do campo com quem convivi ao longo de meus dias talvez 

mais verdadeiros. Falam de uma gente que provavelmente nunca lerá o que está escrito 

aqui. Mas haver compartido com lavradores de Mossâmedes em Goiás, com negros de 

enxada e martelo em Pirenópolis, também em Goiás, com camponeses da serra do Mar em 

São Luís do Paraitinga, em São Paulo, ou da Serra da Mantiqueira, em Joanópolis, também 

em São Paulo, ou com homens e mulheres ―da terra‖, lá dentro do ―Vulcão de Poços de 

Caldas‖, no Sul de Minas e,  anos mais tarde, ora com sitiantes criadores de vacas em 

aldeias da Galícia, ora com barranqueiros e beradeiros, vazanteiros e veredeiros das 

beiras do rio São Francisco, ou geralistas dos sertões quase áridos do Norte de Minas 

Gerais, talvez tenha sido, de tudo o que vivi como uma pessoa, um pesquisador da cultura e 

um professor, a dádiva maior que a vida me concedeu. 

Poder falar e escrever sobre seus lugares de vida, sobre  as suas vidas, sobreo rosto de suas 

pessoas, a a respeito de pequeninas frações de seus ricos e intraduzíveis  imaginários, 

certamente é, de tudo o que escrevi ao longo de um pouco mais de cinquenta anos, o que 

menos eu gostaria que fosse esquecido.  

O que se poderá ler desta página em diante é um frágil e, creio, efêmero testemunho de tudo 

isto. 

Viajemos juntos! 

 

Rosa dos Ventos 
outono de 2014 
Carlos Rodrigues Brandão 
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O DIÁRIO DE CAMPO 

 

 

 

O ofício de plantar 

Santa Luzia — Minas 

 

 

 

Todos os outros ofícios dos milênios 

misturam a matéria da terra com partes mortas de seus frutos 

e disso fabricam o testamento dos bens do homem: 

o tijolo de barro, a roda de aço, a mesa de madeira. 

Só o teu ofício mistura terra a própria terra 



e atira nela o grão vivo que morre e renasce 

em multiplicações do próprio fruto. 

Por isso os ofícios dos outros são artes de ciência,  

alquimias aprendidas nos porões dos magos do norte 

que transformam nos fornos e bigornas dos senhores da terra 

 os metais do mundo. Mas o teu é o único exercício humano  

que recria da vida a própria vida molhada de janeiro.  

E os senhores sabem que fazer a vida brotar do silêncio  

do orvalho e do trabalho é terrível,  

porque a vida persegue os poderes e as armas  

e ameaça o passo dos guerreiros errantes.  

Por isso fazes artes de profeta e és um sábio anunciador.  

Por isso os grandes te vigiam de perto e te fazem servo  

e te tomam por maldito, condenado a viver fora do castelo.  

Por isso contra ti lançam exércitos e juízes de toga.  

Por isso te temem pelas gerações e fazem de ti,  

sagrado como um caminho de terra molhado entre duas pontes, 

um exilado sempre expulso da terra que trabalhas.1 

 

 

 

 

 

                                         

1  “L’on voit certains animaux farouches, dês males et de femelles, rápandus par la campagne, noirs, livides et 

tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu’ils remuent avec une opiniãtreté invencible; ils ont comme une coix 

inarticulée, et quand ils se lévent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine, et em effet ils sont dês hommes; 

els se retirent la nuit dans dês tanières ou ils vivent de pain noir, d’eau et de racines; ils épargmet  aux autres 

hommes la peine de semer, de labourer et de recuellir pour vivre, et méritent anisi de ne pás manquer de ce 

pain qu’ils on semé”. La Bruyère, em 1688. 



 

 

 

 

O semeador 

Santa Luzia 

 

 

 

A noite não demora na morada do escuro,  

ela anseia o claro alvorar da manhã.  

Estava o semeador de auroras sulcando a aragem da terra 

com riscos de um fio invisível  

que somente tecem e sabem tecer  

as mãos hábeis dos rituais do amanhecer. 

E alvorava de elo trabalhar, curvado sobre a terra,  

a suave equação que de grão em grão movia  

a complicada arquitetura do universo. 

Ali. Como se a história das coisas e homens  

a cada dia nascesse de novo desse gesto ancestral,  

pois todas as coisas são o que o homem planta  

e cultura é o nome dado ao que ele colhe e canta  

enquanto corta a braçada de cereais. 

Estava o semeador de auroras  

dizendo um a um os seus nomes  

aos frutos que iam nascer.  

E como quem dá o nome dá a vida,  

pronunciava sussurros de um rito sagrado, 



como um mago vestido do branco alvo da neblina.  

Não como um lavrador de três alqueires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festas de colheita 

Caldas 

 

Rasguei o calendário. No sou homem que conte os dias  

do campo correndo com a ponta dos dedos a fila dos números.  



Olho as estrelas. A variação da luz do cosmos 

e a posição de alguns astros na nave do céu 

me diz a era dos meses. Meu tempo são as estações,  

sou homem de lavrar. 

Duas vezes por ano chego à janela e digo aos da aldeia: 

celebrai aos ventos as vinhas de outubro!  

preparai o corte dos instrumentos de ceifar!  

celebrai, digo, as chuvas do verão e os frios do inverno!  

A cada tempo a sua festa, mesmo quando há fome.  

Há um tempo de viajar as mãos no ventre das mulheres  

e há um tempo de vesti-las de lã e aconchegá-las  

junto no fogo. Do mesmo modo, digo aos da aldeia,  

com os mesmos gestos rituais não se pode celebrar  

o tempo em que sobre a pele do solo se ara o chão  

e aquele em que a ceifadeira corta o caule do trigo.  

Não há mês como abril, digo aos que colhem.  

As colheitas passaram e passou o tempo da quaresma.  

Celebrai, grito da janela, os cereais de março!  

Olhai os campos de pastagem! Vede os capins!  

Antes de serem todos os anos, desde o começo dos tempos,  

ao sol de maio e aos frios de julho secos e queimados  

o que há de mais belo do que a sua floração?  

Que roseiras sacodem no jardim dos ricos flores mais finas?  

Celebrai, digo aos que colhem, as sementes que jogam ao chão! 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nomes, mortes 

Cidade de Goiás 

 

 

Muitas mortes há. 

E o doce manto da noite estendido sobre os fogos do dia  

não as oculta. A algumas podemos resistir com o oficio  

ancestral de nossas armas naturais: arados, foices e violas.  

São os nomes das mortes da fome que quando somos livres  

não resistem seis dias ao poder do trabalho e da terra.  

Essas mortes queimamos aos sábados em fornos de barro  

de onde as mulheres retiram tabuleiros de pão.  

 

Muitas mortes há. 

E mesmo a brisa na madrugada vinda, a que dobra o tênue  



tecido da noite não a espalha. Para outras são exigidos  

os usos de terços e rosários que as velhas da aldeia  

desfiam entre os dedos. Preces que fazem a seres que não vemos, 

mas que estão lá, porque as velhas que sabem dizem que estão.  

Outras não enfrentam o poder dos magos que temos, 

homens que dançam o a quem obedecem as estrelas.  

Os que salvam dos terrores do oculto as tribos de que somos. 

 

Muitas mortes há. 

E até mesmo o sol que desvela a poderes de fogo  

Os nomes do inverno dos seres do mundo não as decifra.  

Porque há mortes sem nome conhecido. 

Mortes com o nome oculto dos segredos que os sábios  

que temos nos contaram. Por isso essas mortes nos matam  

e pelos contos da aldeia catam nossos filhos. 

São mortes que chegam de fora e aterrados perguntamos: 

como vencer os poderes do que não sabemos nomear? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O canto do trabalho 

São José de Mossâmedes 

 

Antes do mutirão na antiga aldeia  

de São José de Mossâmedes  

os homens da terra chegaram com a madrugada 

cantando com violas e violões o canto da ―traição‖  

na porta do casa do lavrador, vizinho e compadre. 

Depois da manhã, durante todo o tempo do trabalho coletivo  

de limpa do campo atrasado para o plantio do grão de arroz  

havia gritos de avisos e troças de uns para os outros.  

E havia longos momentos cheios da luz dos cantares do eito, 

quando parece que a voz de todos aumenta o poder do braço  

sobre a enxada e a terra vermelha do cerrado  

inventa ser mais macia quando os homens lavram cantando no seu corpo. 

No fim da tarde, quando o trabalho da limpa acabara  

e o campo ficou pronto para o sono da semente,  

os homens do adjutório voltaram de novo para ―casa do dono‖  

com as cabaças de água vazias e os instrumentos da roça nos ombros. 

Voltavam juntos cantando canções do trabalho,  

músicas de uma memória antiga, que se canta só naquela hora. 

Num gesto cheio de flores do campo e rituais  

os homens do trabalho devolveram o ―dono do serviço‖  

à ―dona da casa‖ e beberam nos mesmos copos pinga de alambique. 

Depois da janta de arroz-com-pequi e carne de leitoa  

formaram na sala do rancho as duas filas da catira  



e cantaram e dançaram noite adentro  

batendo palmas e sapateando a alegria da hora.  

Quem passasse apressado na estrada poderia dizer: 

―Essa é uma gente arruaceira que farreia e não trabalha‖,  

Mas um canto invisível de viola na noite poderia dizer: 

―só o povo canta assim o seu trabalho; só o povo canta durante 

o trabalho; só o povo festeja o trabalho coletivo  e canta depois dele‖. 

Porque ele não perdeu ainda a força ancestral  

de conviver com os fluidos da terra,  

e só ele faz e refaz o rito sagrado de arrancar dela,  

mais do que os frutos da terra, a doce fruta do trabalho solidário. 

E somente os ritos naturais do homem 

merecem cantos coletivos de louvor e de esperança: 

antes, durante e depois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

As mulheres do caminhão de turma 

situações proletárias de corpo e roupa 

Itapira 

 

para Verena 

 

 

a. 

Viver onde a vida é tão rapina. 

 

b. 

No corte bruto da cana queimada de antevéspera  

as mulheres-do-caminhão-de-turma se cobrem de tal modo 

de sapato de homem, chapéu, calça, camisa e saia grossa,  

que da pessoa visível da mulher trabalhadora 

fica de fora apenas a frágil força-de-trabalho. Em fila,  

na longa linha viva da pequena multidão de gente igual  

ali, sem nome e cara avançando como em uma guerra  

a golpes certeiros de facão canavial adentro. 

 

c. 

os pés calçam congas iguais de lona azul-marinho  

de tal sorte que o tênis barato, pensado um dia para o lazer,  

protege o pé e o passo mudo da mulher-volante. 

Algumas aproveitam meias usadas de 3/4  

por dentro de onde enfiam a calça rota  



para que do chão do pé ao meio da cintura  

não sobre acaso um só pedaço do corpo  

do lado de fora da armadura de pano. 

d. 

 

Por cima da saia ou da calça as mulheres amarram nos quadris  

um tecido, um como avental de saco de algodão grosso  

convocado às pressas para proteger do corpo 

o lugar onde à noite algumas oferecem aos homens  

o que sobrou com vida do escuro derrubar da cana dia afora.  

Um chapéu de palha com as duas abas abaixadas  

ajuda a aprender o pano igual ao do avental. Ele recobre  

por detrás a nuca e cobre todo o rosto, menos os olhos  

que, livres, espiam sem espanto a rotina suja do trabalho  

a golpes de força de mulher sob o olhar atento do turmeiro. 

 

e. 

 

O território de corpo de mulher prisioneiro da roupagem 

não tem sobras de sonho, nem encantos e nem ternuras 

(nada há ali que sugira um editor de revista ―de mulheres‖). 

Quem senão um outro bóia-fria igualmente armado 

e áspero na vida e na cama desejaria amar essas guerreiras 

de mãos maciças e ancas endurecidas à custa do trabalho? 

A mulher-volante é toda ela uma força útil entre o olho e a mão, 

de todo o corpo, a parte que escapa da prisão da roupa 

e assiste à luta sem fim da pessoa com a planta: 

da mulher amarga contra a cana tenra e doce. 



 

 

f. 

 

Nem os guerrilheiros palestinos de capa-de-revista  

e nem os bandidos e zorros guardados na caixa menina da memória 

sabem segredos tão espertos de esconder o corpo e o rosto.  

Olhadas de longe, da estrada ligeira por onde passa o carro,  

as mulheres ―de turma‖ podem lembrar de relance ao passante  

as odaliscas dos filmes safados de espada-e-harém. 

De perto se vê que não há sedas, e roupas de algodão grosso  

um dia branco e muitas vezes depois sujo e borrado 

da mistura do suor do corpo com a borra escura da cana  

é o que protege das facas do sol e do vento  

esses corpos magros que fedem à tarde na viagem de volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. 

 

Essa roupagem de guerra que sabe lições de guardar o corpo  



da foice afiada do fio das folhas do canavial,  

do perigo de um golpe de repente errado do facão de corte,  

ou mesmo dos gelos finos dos ventos de agosto  

na hora em que na madrugada a puta cansada foi dormir  

e a irmã ―da turma‖, trabalhar. 

 

h. 

 

Por que então nas tardes quentes das cinco horas do verão  

em Itapira as mulheres-do-caminhão-de-turma  

desembarcam de volta na cidade e não levantam um dedo  

da couraça maldita da farda de trabalho? 

Por que de volta não se desvestem do avental 

e não arrancam panos de cobrir a cabeça, o corpo, o rosto?  

Porque todos os dias ao chegarem em turma ao Risca-Faca 

as moças usam as mesmas vestes de campanha  

para ocultarem de todos — do fio afiado do olhar do outro —  

os segredos dos rostos de quem são. 

Porque todos os dias ao chegarem do campo à vila  

onde, não obstante, preferem ser mais a mulher  

do que a ―bóia-fria‖ do ―caminhão de turma‖  

elas, moças como as outras dos ―bairros de cima‖,  

sentem no vão da pele o peso da vergonha de passear nas ruas  

com facões, sacolas-volante e marmitas e tira-colo  

e serem vistas com roupas de guerra e de vergonha  

nos seus rostos de mulher, de gente. De Maria. 

 

i. 



 

Por isso escondem o seu canto de nome, escondem os gestos  

guardados para usos ligeiros nas pontas de sábado-e-domingo.  

Esconderiam se possível o tempo e o endereço 

até quando, na casa de madeira tomam banho de bacia  

se revestem de roupa limpa, de um nome e do poder  

e serem outra vez as ―moças da Vila Ilse‖: 

mulheres, gente, memórias, a vida das moças do lugar. 

 

 

 

Voltar do trabalho 

São Luís do Paraitinga 

 

 

 

Exilados da luz do dia — já é noite 

E o vozerio das estrelas invadiu o céu do outono —  

de novo juntos na margem esquerda da estrada 

os camponeses de junho refazem o mapa da volta.  

Ei-los. Carregam no vão macio dos ombros  

o bastão da enxada que na ponta pendura a cabaça vazia  

da água, pequena primavera no dia de trabalho.  

Carregam o peso desse dia e por isso arquejam o corpo  

mesmo quando não é mais preciso, porque o ofício de andar  

descansa o dorso na curvatura a que obriga o de carpir.  

Os mais ágeis livram os dedos 

E com os artefatos dos primeiros caipiras  



fazem pelo caminho a arquitetura difícil  

de um cigarro de palha de milho.  

Entre o cantochão dos sapos na.beira dos brejos 

e a orquestra de flautas de grilos e cigarras 

esses homens não cantam e apenas abandonam aos pés 

a música dos cantos de voltar. Viajeiros do outono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Os brincos 

Atibaia 

 

A alegoria das coisas em que cremos  

pende dos brincos por causa de quem 

nossas mulheres e filhas furam as orelhas.  

Por isso elas usam brincos a vida inteira  

e por isso com o dinheiro da venda dos bens da terra  

compramos brincos de ouro. 

Para que eles pendam como bandeiras, pequenas flâmulas,  

sinais dourados com pedras, rubis de brilho 

na carne magra das mulheres do povoado.  

Pela mesma razão penduramos também na parede  

de adobe, pintada a cal aguada dos ranchos que fazemos 

barreados de amor polido ao sol e que cobrimos com capim  

seco, colhido em maio, quadros de feira coloridos.  

Caros quadros comprados em domingos de romarias.  

Ali colocamos o retrato de vivos e mortos: 

os antepassados, seus filhos e os netos. 

Da parede nossa gente nos olha, sagrada como santos e deuses  

pendurados por igual entre os nomes da família. 

Por isso colamos cenas das folhinhas de armazéns  

que ali ficam por gerações de anos e anos,  



figuras ao vento nessas terras onde bandeiras que há  

são as que viajam em janeiro e viajam em maio  

à frente dos tropéus de foliões de Reis e do Divino. 

Tantos seres e cores quantos caibam nos quadros da memória.  

Tantos quantos caibam pendurados em paredes e corpos: 

medalhas, brincos, panos dos Três Reis, fotos de parentes,  

virgens, santos, pretos de almanaque e senhores do céu.  

Não somos como os ricos que comem à volta de mesas  

e ali colocam velas e grandes jarros com flores.  

Comemos em pratos de alumínio. Catamos com os dedos  

nas panelas de barro as porções do almoço 

e acocorados à volta do fogão comemos na cozinha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flores que colhemos no campo à volta do trabalho,  

ou no jardim roceiro que mistura vegetais de cheiro  

com as ervas antigas de onde tiramos a saúde,  

colocamos em pequenos vasos de porcelana barata  

debaixo do retrato dos ancestrais. 

A eles fazemos nossas rezas, preces de ramalhetes  



que as filhas colhem para os santos e os mortos, seres  

que os ritos da memória tornam iguais e imortais.  

Vivos e presentes, vestidos de lenços e roupas de festa,  

com os chapéus de domingo que tinham na cabeça  

e os olhos pregados na janela de tampos de madeira.  

Vivos, tanto quanto nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terra 

São Luís do Paraitinga 

 

Misteriosa senhora dos sentidos do homem,  

mãe mineral do ofício e do orgasmo.  

Não nomeada e no entanto presente  

nos solos do quarto onde mulher e homem  

fazem os arranhos do amor. 

Ali se misturam no lavrar da carne os sucos dos corpos  

entre sinais de gritos e gemidos de alegria e poder.  

Irmã da vida, sobre teu manto semeiam os homens  

e dele tiram as colheitas de maio. 

Ali pois deviam amar. Sobre o solo deitar o dorso  

de homem e mulher. Acaso somos outra coisa  

então o sumo do fruto do teu gozo? 



Ventre da vida, mãe dos seres 

sobre quem o mistério tocou com o sopro do hálito,  

úmido hálito denso de seiva e sangue.  

Orvalhada da noite dos milênios 

e mil vezes mais velha que os passos do homem,  

que entre as palmas das duas mãos 

ele tome a pele de teu corpo morno 

e com ela toque o espelho de seu rosto 

e entre todos os sete sentidos reconheça 

a espessura dos grãos de areia que são  

a oficina da origem de todos os domínios, 

e cem o que os próprios deuses do mundo 

seriam inúteis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A idade do ouro 

Ouro Preto 

 

 

O sol de outro dia molhado das águas de leste ilumina a fila de passos  

que fizemos a meio caminho longe,  

tanto que o grito da esposa à porta do rancho  

não alcança o lugar onde trabalhamos a terra.  

Em nome de que ser devemos portanto repetir  

três vezes por dia o dever da oração? 

Houve um tempo em que o arfar do peito de nossa gente.  

Os encontrareis semeados pelo campo com cruzes de aroeira 

a um palmo do lugar da cabeça — era o primeiro sinal do amanhecer. 

Vinha o iluminador de outro dia molhado das águas de leste  

e os achava no eito — os velhos da raça de que somos.  

 

Somos uma gente digna, dado que os homens e alguns deuses 

— até mesmo os dados aos prazeres e ao vinho —  

anunciam que o amanho da terra é a dignidade do homem, 

e os símbolos do que fazemos com a terra são tema de parábolas. 

No entanto comemos em pratos de alumínio barato  

e as gerações que temos amassam com os pés nus a lama  

dos quintais, lugares de alquimias da vida, mais do que os  

dos sábios que comem do que colhemos e em troca ofertam  

pós e poções que tememos usar. 

 

As florestas que resistiam às primeiras caravanas  



nós as derrubamos com machados e grandes fogos  

cuja linha de ferreiros e bigornas dias e noites clareavam  

os serões de agosto a outubro. 

A selva era submetida ao temor da cultura  

e reduzida às cinzas que a chuva fazia serem  

o adubo da germinação da terra. 

Chamas da terra convertidas em verde. Os ossos da floresta  

reduzidos ao pó que misturamos com a semente dos cereais  

e com o trabalho transformamos em grãos infinitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicadas as notas de nosso padecer de povo pobre,  

tornamos ritos de mortos algumas antigas canções de bodas  

que tínhamos e gostávamos de ter e que por muitos anos  

foram toques alegres entre palmas e passos de sapateios.  

Hoje são passos descalços dos que seguem a fila do cortejo  

dos mortos, adormecidos em redes brancas de panos de algodão 

e antes do outono recolhidos à mansão dos dormidos.  

De uma geração à outra, como a poeira do chão  

que o passar do tempo torna estéril,  

contamos maiores os números dos nossos males: 



nós, os homens ingênuos do amanho da terra.  

 

A primavera de uma idade do ouro 

é a sombra de uma era perdida, anterior à moeda, 

e primeiro foi o tempo ancestral dos seres nus 

que não plantavam nem colhiam e dos claros das matas 

catavam frutas doces, mel e raízes boas para comer e curar. 

E bebiam águas cristalinas de verdes rios sem donos. 

Aquele foi o tempo de possuir os dons da vida 

e conviver com vigílias de deuses, 

forças do universo cheias de nomes e sinais 

a quem a cada manhã os homens criavam outros nomes 

e que a cada estação renasciam transformados em flores e grãos 

A pulsação da terra os nossos ancestrais sentiam 

pondo o oco da mão direita sobre o coração. 

 

A variação dos tempos: secas e chuvas, verões e primaveras, 

eles adivinhavam acariciando o veludo da própria pele, 

ou olhando os sinais do cosmos, seja entre as estrelas da noite, 

seja dentro do brilho do céu dos olhos de alguém amado.  

As estações do ano existiam na alma do homem  

e os seus corpos vibravam em comum comoção com a 

tempestade ou as noites em que a brisa mal move uma folha.  

Colocar no corpo das mulheres fluidos brancos de vida  

era tão diário quanto encher de água limpa 

a concha das mãos e beber. E era tão sagrado.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Foi um tempo anterior ao arado 

e os ritos dos moços celebravam formas de vida  

que corriam livres entre as veias da tribo dos homens que fomos 

e de que agora não há mais do que sinais em grutas  e montes: 

sinais de uma memória que de acordo com os sonhos que têm 

os velhos da aldeia avisam que viram e existem. 

Depois foi o tempo de aprender a lavrar os campos 

e primeiro a terra foi de todos, os campos sem cercas 

e as roças sem nomes. Os tipos de gados que tivemos 

corriam livres entre terras em busca de aguadas. 

Longe alguém bradava uma palavra de mesma crença comum, 

e de casa em casa ela ia, viajeira do vento. 

Os homens eram iguais e tinham as suas mãos os mesmos sulcos, 

entre si casavam filhos e filhas 

e sabiam todos os passos das mesmas danças. 

Os senhores existiam longe, em terras cujos mapas  

sequer sabíamos pronunciar. Eram raros os comércios com os maus 

e por isso se podia pensar que a Terra era plana  e parada no ar.  

 

E por isso por toda a parte se cria que os mortos 



voltariam um dia ao mundo e seriam como eram. 

Essa foi uma era perdida, primeiro dos dias,  

depois, da memória dos homens. Sobraram alguns mitos e ritos 

que às vezes contamos e festejamos em noites de junho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O ofício de fiar 

Goiânia 

 

 

 

Um 

 

o tecido que velhas mulheres fazem, fiadeiras de um saber 

arcaico cuja origem ninguém pergunta. a urdidura que torna  

pano a polpa branca enovelada do algodão. a roca que as 

mulheres do sertão pronunciam ―roda‖ e se faz rodar sem descanso 

desde a madrugada sob o compasso binário do pé esquerdo da anciã. 

 

 

Dois 

 

não há arabesco mais ágil que o do desenho dos movimentos 

das pontas dos dedos da mulher fiadeira.  

E que outro ser de todos os continentes  

torna mais útil dos jogos da manhã do que a fiadeira tecelã?  

Aqui é onde o ruído da roda a rodar  

enovela os fios vegetais da fibra que alguma manhã de maio  

colheu há um ano. falo da arte e do amor. 

 

 

 

Três 



 

penso na estima que se devem ter esses corpos frágeis de louça 

viva, mulheres a quem alguma doença do sertão sempre torna 

débil e que se tocam com carícias de cumadres sem apertos e 

beijos no rosto, quando antes do trabalho se encontram e se abraçam  

quase com medo do que fazem. sinais de carinhos vestidos de  

silêncios. falo da estima. falo de uma qualidade de amor que  

entre si têm as pessoas da terra e certas espécies vegetais  

com que convivem por milênios de gerações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatro 

 

que bailado é mais rude entre as danças de roça do que esse  

baile diurno: solo que a fiandeira faz com o só compasso dos  

tambores do tear o as flautas finas das lançadeiras do fio de  

algodão? Dança que ela própria toca no órgão de que é maestro 

e prisioneira, de pé, sobre os dois paus das pisadeiras 

move a tecelã o corpo com a precisão de uma tropa de soldados 

enquanto os braços jogam de um lado para o outro,  

no mesmo compasso binário que rege todo o ofício,   



a ligeira embarcação da lançadeira. 

Barco que faz viajar sob o tecido em que a trama na dança  

faz o fio de  linha fina de algodão.  

falo de ritos do trabalho nos sertões de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras na sombra do dia 

Itapira 

 

Com o corpo por igual curvado 

forçam o fio da enxada e escavam o chão.  

Com a curvatura que dá ao corpo enfim 

figura de um arco tenso, 

instrumento de carne e nervos adestrado ao trabalho  

fazem cantar a música da matraca. 

a atira punhados de grãos de milho  

distâncias regulares no sulco,  

trilha que uma noite antes 

O arado puxado por dois burros  

riscou na folha do mapa da lavoura: 

desenho que o lavrador faz de memória  

de tanto traçar e apagar a mesma tela.  

Com as duas mãos polidas de tanto fazer  



o ofício de lavrar, cheias dos sulcos  

arados na carne pelo dardo do cabo  

do arsenal de instrumentos de plantar,  

o lavrador prepara outro ano do sono da terra.  

Embora haja ali sinais de um coito  

nada há que na boca da noite 

sinalize qualquer espanto de prazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Do alto a igreja avista 

Luziânia de Goiás 

 

Do alto do morro a igreja vigia Luziânia. 

Sentinela desarmada no meio da noite desmedida do Planalto 

a igreja dos negros do Rosário vigia e abençoa a cidade.  

Escoltada pela sombra esguia de três coqueiros  

A igreja vela a memória do Arraial de Santa Luzia.  

Ontem, que caminhos foram os de bandeirantes e viajeiros  

de arma em punho, que a cidade ainda espera 

no poço fundo dos guardados de arca e cofre,  

perdidos rumos, riscos de chegar? 

 

Do primeiro morro, do primeiro sono 

dos ermos recantos da noite a cidade revive  

banzos e cantos de esquinas dos negros do ouro.  

Mas que ouro houve e que negros nessas terras verdes  

dadas do pequi, ao milho e ao cristal de rocha?  

Pouco mais que nada, ouro que uma brisa da manhã  

Carrega em agosto e perde pelos atalhos do cerrado. 

 

Por isso a cidade-caminho foi posto, pasto de passagem  

da romaria, dos viajantes sem fim das tropas dos gerais,  

passantes com os olhos num ponto sempre além de Luziânia: 

tropas, tropéus, bois e boiadas pelas trilhas de Santa Luzia. 

 O que a igreja avista do alto do seu monte 



são campos de mortos, cemitérios do sertão 

onde o tempo rói com igual fome o pó de brancos e escravos.  

O que a cidade vê com os olhos de vigia da torre da igreja  

é a sobra antiga, o mofo da estrada dos caminhos palmeados,  

traços entre riachos, poeira de mapas roídos 

e os riscos do acaso sobrados da memória,  

restos de estórias perdidas do Planalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viver do ouro, viver de sobras 

Cidade de Goiás 

 

 

Faz um rosário de anos e mais anos  

desde quando o ouro das areias que escorriam  

entre as águas quentes desses riachos acabou.  



Como a mesma areia entre os dedos do menino  

findou de uma vez o ouro-em-pó que por um século  

trouxe a riqueza e casos de desgraça  

a casas de adobe que ficaram velhas  

na face oeste da Serra Dourada. 

Perdidos pelos sem-volta dos caminhos  

que, um dia trouxeram da costa  

querosene, sal e escravos,  

os ricos e pobres do lugar fugiram da vida  

ou migraram com tropas de mulas e tralhas  

para povoados do norte. Lugares mornos  

onda rios mansos de águas lamacentas  

ao contrários desses arroios cristalinos  

tem um sujo bom de lama que a cada ano renova  

o chão onda o arroz cacheia o ouro do grão.  

 

Migraram para os ermos cantos escondidos  

onde sei diz que ―boi vira brabeza’’: 

grotas e vãos, buracos dos baixios de serra.  

Com as sobras do ouro que possuíram  

Os coronéis do lugar compraram alqueires  

de onde hoje os filhos e netos expulsam 

os filhos dos filhos dos peões meeiros,  

a descendência do camponês do passado 

a quem os mitos dos pais dos avós  

disseram que depois do fim do tempo do ouro  

reinou por ali por muitos anos, a idade do ouro. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um tempo inesquecido nas sagras dos velhos  

quando todos plantavam por direitos de posse e uso  

e mesmo os pobres do mundo lavravam sem tributos  

as terras dos outros e de todos. 

Um tempo antigo que a lembrança da roça  

não quer esquecer, quando por anos e anos  

sempre setembro esparramava aos ventos  

por todos os cantos, por todas as casas,  

o cheiro solidário de um fogo interminável 

de queimadas entre alqueires de campos sem cercas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beiras do Rio Vermelho em Goiás 

Vila Boa de Goiás 

 

Um bando de pombas-rolas e anus-brancos assustados  

voou de uma margem à outra do rio Vermelho  

na curva onde depois de passear pela cidade 

o rio volteia uma última vez antes de sair.  

Fugindo do tremor de meus passos na terra  

as aves deixaram por alguns momentos  

a sombra que usam às onze horas da manhã  

e outra vez colocaram o poço da curva do rio  

entre o domínio da natureza e o da cultura. 

 

 

Do outro lado havia um bando de bois e burros  

em estado de graça, mastigando um verdor  

de pastos de dezembro em ano ―bom de água‖.  

Do lado de cá havia um longe de meninos pretos  

cujos bisavós cavaram com os punhos o leito do rio.  

Havia velhas lavadeiras de beira de poço que o turista  

procura prender em fotos de domingo.  

Mulheres magras que na cabeça equilibram sem pressa  

―malas‖ de roupas, trouxas e ―amarríos‖  

dos ―serviços‖ antigos dos pobres do lugar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinham em filas de silêncio pelo fio das trilhas  

que o passar do tempo rabisca no espaço  

entre as últimas ruas e as praias do rio. 



Elas passam pelo pasto onde o sol de Goiás  

e as flores do cerrado abrem todo o ouro  

que sobrou há cem anos, desde quando se conta  

que um bando de paulistas iludiu com artimanhas  

os filhos dos sábios dos índios Goiá. 

Onde houve outrora senhores e escravos  

as lavadeiras de ―cocra‖ na beira do rio  

lavam e quaram séculos de roupa suja. 

  

A nudez dos meninos das eiras de fome da cidade 

atesta a todos que afinal se habita um tempo de paz  

de uma gente esquecida de ―bandeiras‖ e ―senhores‖  

que recria na praia, com gestos de terça-feira,  

uma história antiga que houve muitas vezes  

antes de tudo acontecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MESETA TARASCA 

 

Um homem com chapéu e poncho 

estação de Pátzcuaro 

 

 

1. 

Conheci hoje o chefe da comunidade de Napítzaro.  

Ao lado do trem que chegava na estação onde estávamos  

ele não parecia mais do que um homem como eu  

e como todos os outros ali, indo e vindo 

com os seus tesouros de amarrados de trouxas e pacotes.  



Um homem camponês tarasco de quem a mão áspera  

da terra e da pedra deixou sinais do trabalho na minha  

quando nos cumprimentamos com o duplo aperto de saudação  

onde as palmas se enlaçam pelos polegares 

segundo os costumes purêpechas que esse homem de chapéu e poncho  

não deixa morrer. 

Ele me saudou corno aqui se fazem os comuneros dos egidos,  

esse humilde altivo chefe de aldeia em Napítzaro  

calçado de sandálias grossas e velhas. 

 

 

2. 

Do lado oeste do lago, Napítzaro se protege e vela sua gente  

da invasão dos brancos que chegam outra vez do norte  

como os conquistadores de Espanha, armados de cavalos e artimanhas. 

Há cinco séculos essa terra invadida pede sem ódio  

aos deuses, que se não for possível livrá-la do homem branco,  

os seus filhos e filhas sejam pelo menos livres 

de serem como o branco. 

Escondida entre montes, entre o lago e os campos  

onde como outrora floresce a flor do milho  

Napítzaro inventa meios de salvar a sua pouca gente  

de viver de vir e retornar pelas trilhas de Pátzcuaro,  

para vender a troco de um punhado de moedas mexicanas  

a artesania barata de onde com o tempo os índios desvestem  

os sinais antigos dos seres de outrora. 

E esquecem de esculpir e pintar símbolos de deuses o heróis  

e aprendem a fazer os traços que não faziam 



para que sejam gratos os seus pratos aos olhos dos turistas.  

 

 

 

 

No silêncio que cala entre as falas que faz 

esse homem índio chefe de aldeia em Napítzaro pergunta  

pelo tempo em que a tribo deixava sinais de beleza  

sobre os barros em que as moças punham as mãos.  

Os sinais corriqueiros de uma antiga vida primitiva  

de que nem os velhos sentados nos tocos do tempo se lembram  

e nem os deuses das artes segredam nos sonhos 

que os índios da Meseta navegam no meio do lago da noite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O amanhecer dos homens e do sol 

a praça do mercado em Pátzcuaro 

 

 



 

 

 

Depois da demorada tempestade da noite 

quando os trovões falavam a língua dos deuses dos tarascos  

e gritavam em Purêpecha a memória de cantos em volta das fogueiras, 

a capital do antigo império — Pátzcuaro,  

amanheceu rodeada de um sol de ouro e cantos de aves.  

As velhas de rebozo e longas tranças vindas  

dos pueblos das serras e dos cantos do lago,  

as velhas índias gordas e suas filhas de iguais saias, cintas  

e rebozos pretos nas cabeças de tranças  

deságuam dos ônibus aos bandos na praça do mercado  

e se dobram carregando na curva das costas  

sacolas e embrulhos de palha do que vender: 

cebolas, folhas de verde, pêssegos e ameixas, peixes  

e objetos de madeira e cobre, ruanas e morrales.  

Tudo o que trazem espalham pelo chão da manhã iluminada  

e depois arrumam no mostruário das calças 

por onde se sentam e algumas bordam blusas  

e outras vendem barato, a qualquer um que chegue,  

os objetos colhidos no tecido da terra 

ou na lavoura artesã de seus fornos e teares.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E assim se dão no que vendem essas mulheres públicas,  

acostumadas a pedir e ceder com sabedoria, nos jogos do regateio 

que abaixa sempre um pouco o primeiro preço que anunciam  

essas filhas altivas de Erêndira. 

Mas nos sótãos dos segredos da língua dos tarascos  



que apenas entre elas se sabe falar e compreender,  

nessa difícil língua de raios e trovões e também 

de doçuras de por-de-sol e manhãs claras da luz da fala  

como quem entra na casa elas se escondem. 

Ali as mulheres purêpechas se refugiam,  

no meio da praça, na frente de todos,  

dos brancos turistas de fortes e longes 

a quem vendem o trabalho do tempo dos seus dias. 

Ali se ocultam, melhor do que no escuro das choças de adobe  

dos homens que chegam e pensam que compram suas almas  

nos desenhos que pintam, bordam e costuram. 

No que criam e trazem essas mulheres  

índias de pele escura e longas saias negras,  

que vendendo na feira tudo o que fazem com as matérias do chão, 

não passam a quem compra um só segredo dos barros de que são. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sino de santa clara 

Vila Escalante, antiga Santa Clara de Cobre 

 

 

Os artesãos refundiram muitos dias de trabalho comum  

no sino de mil e cem quilos de puro cobre 

da igreja de Santa Clara da Vila Escalante.  

Para usar em casa e vender na feira de Pátzcuaro,  

quantos pratos e potes, candelabros, jarros, copos,  

pequenos sininhos de colar e outros objetos de adorno  

não fariam com o cobre que consumiram no sino da cidade?  

Quanto tempo do trabalho de muitos meninos e homens  

não terão jogado na soma de fundir o sino  

que muitos meses depois, no chão do adro da igreja,  

ainda espera quem saiba içá-lo até o campanário?  

Em que misterioso recanto do saber de todos  

esses homens tarascos a quem Don Vasco de Quiroga 

ensinou artes do cobre misturadas com o gosto da hóstia,  



sabem que não foi o sino o que fundiram 

pra que de uma noite em diante ele toque eternamente  

um sonoro canto piedoso entre os muros de pedra da cidade  

e os montes muito além do chão  

dos vivos e mortos de Santa Clara del Cobre? 

 

O trabalho comum de muitas mãos multiplicadas fez o sino. 

O ruído dos martelos ágeis, como um outro som de campanário, 

fez os seus nomes comuns e relembrou a todos os nomes dos  mortos, 

antigos artesãos, e os nomes dos velhos sábios da aldeia  

e os nomes de suas filhas e mulheres. 

Como uma canção ritmada em muitos tambores de metal  

o trabalho solidário criou uma fala de versos numa língua antiga  

há muitos anos perdida da memória da voz. 

Uma língua que só o corpo silencioso acorda e faz cantar  

com palavras que de novo acendem no coração a história.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tocando a melodia das três notas do sino de Santa Clara  

a um Deus de outras terras que aprenderam a amar  

é para si próprios que tocam, pequenos homens anônimos: 

índios de beira de estrada, artesãos tarascos do caminho da serra. 

É para os deuses antigos de quem não lembram mais  

nem o rosto, nem o poder e nem o nome. 

É para a lembrança de outras gentes que viveram aqui  

o fio comprido da estação de suas vidas.  

Tocam no trabalho do cobre a música de sinos e martelos,  

que fazendo o sino maior da igreja de Santa Clara del Cobre,  

faz igualmente os símbolos através dos quais se irmanam: 

solidários homens pobres de um sonho silencioso e eterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A história do teto da igreja de Napítzaro 

relato de Anton de Schutter 

 

 

Porque a boa fé não pode conviver com tetos velhos 

as pessoas do pueblo de Napítzaro 

resolveram por sua conta e risco reformar o telhado do templo. 

Um dia na praça reuniram os comuneros: homens, velhos e meninos 

e depois de calcularem com matemática milenar 



a quantidade de madeira que o teto precisava 

decidiram visitar os companheiros das aldeias vizinhas 

e contar a sua história, de modo a que eles cedessem 

aos de Naptízaro as grandes árvores das matas 

que faz muito tempo não existem mais perto do pueblo 

Assim, foram de pueblo em pueblito e a todos falaram do teto 

camponeses pobres, lavradores de egido 

os comuneros da volta do lago concordaram ceder 

aos de Napítzaro as grandes árvores do seus morros. 

Depois de falar com os iguais a língua perêpecha 

foram os de Naptízaro conversar em bom espanhol 

com os senhores do poder municipal, vestidos de calças finas 

e calçados com botas de pelica. 

Armados com as razões da fé foram juntos 

conseguir dos brancos da cidade as licenças para cortar  

das matas da volta do lago as árvores que ganharam do irmãos, 

madeira sobre a qual os cuidados do trabalho solidário  

faria o teto da igreja que, mais do que ao templo de pedras,  

lhes haveria de cobrir o coração de um terno amor.  

Os homens de botas de pelica responderam que sim,  

que os de Napítzaro podiam cortar as árvores,  

desde que pagassem aos cofres do tesouro municipal  

uma soma de pesos para cada uma, maior do que o gasto  

da comida que a família tarasca compra na feira do domingo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, os homens da aldeia voltaram à sua beira do lago  

imaginando que aquilo tudo um dia fora plantado  

pelos deuses que tinham e pelos seus avós 

e que durante as muitas centenas de anos em que apenas os índios 

foram os donos dos montes e matas da Meseta  

nunca uma só delas foi devastada por mão de homem. 

 

 

E não tendo o dinheiro que a lei dos brancos  

antepunha à fé coletiva, que é a lei do pobre,  

os homens do pueblo de Napítzaro resolveram entrar nas matas  

dos morros dos seus mortos no meio da noite  

e delas cortar quanta madeira precisasse o teto  

da igreja dos seus vivos. 

E por meio de sinais e silêncios a comunidade  



combinou a ação do roubo sagrado da madeira do templo.  

Na hora indicada em línguas de silêncio só as estrelas  

do céu de abril do México assistiram de todos os cantos  

surgirem muitas e muitas juntas de bois 

no meio do tapete azul-escuro da noite da Meseta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Os homens e os bichos subiram os morros e entraram nas matas 

onde velhos machados em mãos de mestres inventaram segredos 

do cortar sem ruídos as árvores marcadas de véspera. 

E derrubaram as árvores, e serraram as toras 

e puseram a madeira sobre os carros de juntas de bois. 

Sem luzes, sem velas e lanternas, no claro do escuro 

fizeram o trabalho de cortar e reunir, serrar e carregar 

a madeira que os irmãos cederam e os brancos quiseram cobrar. 

E do alto dos morros da beira dos lagos  

desceram das matas e voltaram caminhos do pueblo.  

Como era preciso haver silêncio, que canções de alegria  

terão murmurado os corais dos corações. 

Quem um dia for ao outro lado do lago de Pátzcuaro  

e chegar no pueblo tarasco do egido de Napítzaro,  

quando entrar na igreja dos seus santos 

e quiser orar a um deus em que a sua alma crê,  

não olhe nenhuma das imagens de massa que há por lá.  

Olhe para o teto da igreja, para as madeiras da mata  

que um dia os homens do pueblo armaram debaixo do telhado.  

Pois se um deus há e vaga pelo mundo em busca dos homens,  

ele existe no trabalho solidário 

que torna sagrada a igreja e o seu teto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A memória das velhas da tribo 

mulheres de Tzintzuntzan 

 

Como voltar aos quartos da memória?  

canções, cantigas, acalantos de ninar.  

Que imagens atrás da cortina dos olhos  

guardam essas velhas vestidas de preto?  



Essas índias feias, revestidas de pensar?  

Que cenas antigas de uma vida anterior  

subsistem vivas nos ocos saudade: 

dobras do rebozo, os guardados do bolso,  

um lenço de menina, um santinho padroeiro  

entre ervas de cheiro, os objetos caseiros  

e a luz da lamparina? 

Mais do que a uma história de mitos e heróis,  

nos dias de fina chuva fria do mês de maio  

a tribo inteira sonha regressar a cheiros da lenha do fogão  

que um dia houve o nunca mais saiu 

da cozinha que habita o coração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As velhas da igreja 

Chupícuaro 

 

As igrejas estão vazias ou cheias de mulheres. Numa delas  

em Chupícuaro um padre jovem de calça americana e casaco 

de couro confessava duas velhas índias num confessionário  

aberto dos dois lados. Ele nada possuía da figura escura  

e retórica que se espera de um padre confessor no México.  

No entanto, mal uma velha saiu repondo nos ombros o rebozo  

que durante a confissão usou para cobrir a cabeça, a outra  

se derramou de joelhos e começou a desfiar os milênios de  

pecado e santidade que os povos que correm no seu sangue  

lhe deixaram por herança. Poucos minutos depois, limpa a  

poder de falas e gestos em latim, ela não saiu mais branca  

nem mais santa do que entrou. Mas perdoada, ela sim bem  



poderia abrir os braços e esticar as mãos na praça do  

mercado sobre as nossas cabeças e as dos bichos e a tudo  

abençoar. E com um grande, enorme grito indomável ela podia  

conjurar todo o mal do mundo. Todo o mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

As mulheres de Uricho, seus rebozos 

Uricho 

 

Por mais que em julho seja quente  

na Meseta o sol mexicano do verão  

e por muito que queime o corpo à tarde  

um calor de aços nessas terras altas,  

as mulheres de Uricho não se afastam  

dos rebozos que usam, negros panos de lã 

presos nos ombros e soltos ao vento e à história,  

tal como as duas tranças de seus cabelos, negros  

e cortados por duas e mais duas finas linhas de um fio azul.  

Ora os colocam como os índios do lago,  

envolvendo a cabeça, o pescoço e os ombros  

e descendo o caminho entre o peito e as costas.  

Ora descobrem dele as cabeças e os rebozos  

carregam sem perigo tanto as coisas que levam à feira,  

quanto os filhos e filhas dos tarascos. 

Sempre viajam junto ao corpo os rebozos  

essas mulheres da Meseta, porque mais do que o corpo,  

eles abrigam a memória da vida indígena de onde vêm.  

Por isso usam os panos negros que não vendem  

e vendem na feira os coloridos panos que não usam.  



Porque são uma nação sem bandeiras 

os povos indígenas de todo o Michoacán  

hasteiam no corpo das mulheres as duas cores da tribo.  

Bandeiras de negro e azul ao vento voando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIAS AO NORTE 

 

 

 

Viver de catar 

Belém do Pará 

 

 



 

 

A mulher magra no meio da noite quente de Belém catava  

o lixo de lata e sacos de plástico. Catava restos de miolos  

e farelos de comida e com a tampa da palma da mão aberta  

empurrava pelo vão da boca as misturas da culinária que  

acabara de criar. Ela nada tinha da imagem da morte  

e ficaria espantada se alguém do Sul tivesse pena dela.  

―Estou viva!‖ diria. E era uma viva imagem da guerrilheira  

de uma batalha sem tropa ordeira na luta bruta  

por sobreviver. Uma densa imagem da fúria com que a vida  

se apossa desses desertos de corpos e os força a atravessar  

as muitas milhas de um dia a mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiras do Rio Negro 

Manaus 

 

 

 

Costurada no tapete espesso da floresta,  

sem estradas de chão por onde ir,  

esquecida de rumos secos, seguros  

de migrar das margens de si mesma  

Manaus existe ilhada entre águas e matos  

e habita uma terra úmida rodeada de paus  

e bichos: do rol sem fim dos recursos avulsos  

da nação das coisas virgens que há na vida. 

Por isso anda armada. Sentinela  



na porta de seus muros se vigia: 

cidade sitiada, cidadela. 

 

Por todas as partes a teia de aranha  

das ruas dos limites de Manaus  

convive na cama com a tela do arvoredo  

e os riscos de bordados do rio Negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Por isso, acuada em seu claro de floresta,  

a cidade se arma das pistolas e das facas  

que há nos nomes, cheques e moedas.  

Cidade armada, vigia atenta, luz acesa,  

ela se esconde do escuro a noite inteira  

mas nos claros do dia se rebela.  

Na linha de frente espalha asfaltos  

e no miolo do centro semeia entre lojas  

lavouras e roças de edifícios;  

importa máquinas de mares que não vê,  

conversa com gringos em inglês  

e cobre o corpo com peças de nylon.  

Mas a ilusão civil da vestimenta  

não dura a volta de sete quarteirões. 

 

 

Pra todo o lado onde espia essa cidade  

o olhar escuta os barulhos do rugido  

do cerco de bichos, rios e matas virgens  

e dos mil mitos que dormem na memória  



da literatura dos igarapés: encantados,  

botos, mães-d’água, almas, passaredos, 

viventes que convivem entre esquinas  

com o matagal das gentes e seus medos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Meninos catam mangas a pedradas 

Marabá 

 

Setembro amadurece mangas em Marabá  

mas a fome dos meninos vem de maio.  

por isso tem pressa e se arma de pedra.  

Desde seis horas da manhã eles acordam  

o dia a pedradas — tiros de estilingue  

que varam a copa das mangueiras  

e se não topam com os muros de uma manga  

poderiam varar folhagens do infinito  

e derrubar a ponta doce de algodão  

da Estrela d’Alva. 

 

A fome da seca fora de hora faz somas  

com a fome diária da miséria rotineira,  

por isso os meninos a quem ela assusta  

esperam dezembro com as alegrinhas  

de festinhas roceiras de Natal. 

Então os viventes mirrados da beira dos rios  

se banham nos vaus de antes das enchentes,  

viajam nos mundos de entre um rio e outro,  

catam bichos, mangas e mangabas,  

os mil recursos das matas do Norte.  



Mais adiante ajudam pais a colher na roça  

braçadas de mãos de milho verde. 

Por toda a parte há prenúncios do episódio  

de quando o sol madura frutos e grãos  

e a fome faz tréguas de Ano Novo  

com os migrantes dos matos do sertão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posseiros de São Félix do Araguaia   

cavam trincheiras na mata 

São Félix do Araguaia — Mato Grosso 

 

 

As garças traçam mais lentos os vôos sobre o rio  

e as chuvas de dezembro anseiam renascer a terra. 

Há flores que desde abril guardaram ocres e azuis  

e a primavera espreita o toque de invadir de novo os campos.  

Não obstante há silêncios no Norte e entre ranchos  

viaja o sussurro de que é preciso resistir. 

Aguçar a faca dos olhos à presença do inimigo  

e cavar fundo trincheiras pelo chão da mata.  



Cavar trincheiras nos fundos da noite  

na mesma ―quadra‖ onde em outros tempos  

esses eram dias de arar no campo o vão da semente.  

(Porque diverso do Araguaia divertido  

onde se vai pescar e beber pinga 

existe um rio subterrâneo de guerrilhas  

de uma luta posseira sem descansos).  

Cavar trincheiras com mãos tão cheias de ternura  

e com enxadas, armas feitas para o dia da colheita. 

Cavar na mata buracos que escondam das balas do Sul  

o corpo multiplicado do lavrador-posseiro,  

migrante de muitas terras, sempre mais a Leste.  

Agora não é um tempo de tardes mansas no sertão,  

embora caiam no teto dos ranchos chuvas de dezembro  

e pelos campos e quintais haja balaios de mangas e pequis.  

Agora não é de novo um tempo de trabalho e festa: 

plantar no chão da várzea grãos de milho e arroz,  

fazer na capela do patrimônio a festa da santa,  

pescar nos remansos do rio o pacu e a pirarara.  

Esse não é um tempo de rezas mansas,  

de ladainhas de santos e terços de rezadeiras e beatas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semente agora é o corpo do semeador — josés do mundo,  

pequenos grãos de vida jogados no fundo das trincheiras  

como o sinal que acende, dentro da terra, lutas do povo.  

Gritos coletivos que avisem aos invasores  

a força sem fim do desespero, porque o cemitério que há  

na beira do rio em São Félix do Araguaia  

não cabem mais corpos e cruzes dos mortos do sertão. 

De pouco valem os sinais de paz da natureza no Araguaia,  

porque finalmente este é um tempo de resistir,  

e se o corpo magro de um povo um dia armado  

é como uma festa de santo feita às avessas  

nenhuma outra é tão santa como essa festa de fé na luta  

do homem que resiste nas trincheiras que cavou  

nas sombras dos sem-fins de Mato Grosso  

de onde sabe, sabemos todos, saberemos,  

sairá um dia o verdadeiro plantio do lavrador do Norte: 

semeadura guerreira de esperança dos livres,  

colheita posseira de terra e liberdade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícias de oeste 

Marabá 



 

 

 

Chegam notícias da banda oeste do sul do Pará.  

Pelas águas enormes por onde navegam as canoas  

chegam notícias dos quadrantes do sertão: 

os posseiros sem terra se armam  

e cortam fios das cercas do arame farpado. 

Gentes ―sem eira nem beira‖, lavradores,  

frágeis homens de aço que ali foram com os avós  

plantar roças de cereais,  

escondidos nas matas da beira dos rios  

resistem ao fio do cerco dos jagunços. 

Resistem aos poderes da polícia que chega de avião  

e prende um povo armado de enxada, foice,  

peixeiras  e espingardas de caça. 

 

Contra o cerco dos arames e leis do poder das fazendas  

que envolve o posseiro com redes de ferros estendidas  

de que modo cortar os fios das tramas do mal? 

A polícia invade com patrulhas de cruzados malditos  

ranchos de palha de onde ―em nome da lei‖ requisita  

os artefatos da revolta que os patrões temem em São Paulo: 

facões do mato, espingardas pica-pau, linhas e anzóis. 

E dali expulsam com ordens de despejo dos juízes vendidos  

um povo errante da ―bandeira verde‖, acostumada  

à rotina de vagar sempre mais a oeste 

em busca de uma terra sem ouro e diamantes,  



mas de solo fértil e livre de jagunços.  

Uma terra livre, enfim, uma ―Terra Prometida‖  

onde a bandeira verde e o aço das enxadas  

possam ser plantados para sempre  

num largo verde de capim batido  

onde as crianças corram e cresçam em paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRA DE NERUDA 

 

 

Casas de pobres 

Temuco 

 

Em Temuco eu vi, ao lado do rio Cautin  

e junto ao lugar onde uma ponte de ferro 

lançava o trem da Araucanía de uma margem na outra,  

casas de pobres (imagens de Recife). 

Barracos de dois-por-dois que os migrantes constroem  



com os restos do mundo: sobras de tábuas, sobras de alumínio,  

sobras de lixo e sobras do viver. 

A mulher envolvida em trapos de panos de lã  

cortava lenha de tábuas de caixotes  

para cozinhar numa lata restos de comida.  

Apenas aqui o céu não tem azuis e o frio ao meio-dia  

é como fora às cinco da manhã. 

E o vento ronda os silêncios cheio de orquestras de silvos.  

Cinco minutos antes o rádio de um vizinho anunciara  

que a Argentina invadiu as ilhas Malvinas 

e o Conselho de Segurança da ONU estava reunido.  

Como outra qualquer mulher dos mocambos do Recife  

essa mapuche de Temuco sequer ergueu a cabeça  

para espreitar o fraseado da notícia. 

Com uma faca sem fio ela cortava lenha 

e baixinho cantarolava o fio também cego de uma canção triste.  

Cantava e assim cantou durante todo o tempo da notícia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A feira de ovelhas 

Temuco 

 

 

 

Na porta sul da ponte estreita  

que corta em Temuco o rio Cautin  

há uma feira de porcos e carneiros.  

Para ali convergem brancos e índios mapuches 

em carros velhos, charretes de burros e carroças de bois 

(de imensos mansos bois chilenos)  

que a tudo assistem e sobre tudo pensam. 

Os porcos amarrados pela pata de trás  

vagueiam entre ovelhas deitadas  

com as três patas presas e uma solta ao vento. 

Os bichos em silêncio esperam os preços dos homens  

e entre si imaginam em que casa ou morte  

hão de dormir a próxima fria noite austral do Chile.  

Mas uma que outra vez gritam seus berros  

para que índios e brancos saibam que estão vivos  

e nem a vida de um bicho merece ser vendida. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neruda 

Isla Negra/Santiago/Temuco 

 



 

1. sinais pela areia 

 

 

Pequenos são os riscos que fazemos na casca do planeta.  

Os homens deixam e os povos de passagem apenas breves marcas, 

mas elas são o nosso nome, a nossa alma.  

Os homens precisam de ritos e mitos  

e quando dos mapas das festas que fazem  

somem uma lenda e a sua dança,  

é porque os magos e artistas da tribo criaram outras 

que os homens contam, as mulheres cantam e as moças dançam. 

Mas sobretudo precisamos de pessoas,  

seres generosos de carne e sal como nós  

em nome de quem gravar sinais na pedra e na madeira.  

Pronunciar uns aos outros o seu nome sonoro  

e entre sílabas marinhas, como em Ne-ru-da  

nos sentirmos irmãos, grandes e solidários.  

Pessoas como nós, apenas mais densas e cristalinas  

sobre cujas cabeças não se haverá de pôr coroas  

e nem outro qualquer anúncio de poder terreno.  

Os que calcem como nós sapatos baratos, viajem de trem  

e no escuro da noite mijem num muro de esquina.  

Os que carregam apertados contra o corpo 

gestos de dor e os objetos cotidianos 

que são a maravilha da espécie de que somos: 

ramos de flores, jornais dobrados, livros e planetários. 

Mas homens que sem perder o olhar da causa comum do homem, 



mesmo de dia tinham a cabeça erguida em busca de estrelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. a casa na ilha 

 

 

 

Era o fim de uma tarde escura de outono  

quando aportei, vindo da praia de Isla Negra,  

no cais do portão de tua casa, pequeno porto  

ancorado diante do furor do Oceano Pacífico.  

Agora não era mais preciso imaginar o vôo das gaivotas,  

aladas amigas mensageiras do mundo e do mar,  

viajantes como folhas de papel escrito,  

gaivotas do poema dos mares que entre os homens há. 

E não era mais preciso figurar detrás dos olhos  



o combate do mar contra as pedras do Chile,  

rumoroso toque de tambores do planeta  

que durante alguns anos marcou o teu ritmo de versos.  

Nem era mais preciso, guerreiro e quixote  

de lança em riste, de poema à vista,  

imaginar, atrás dos livros, como um profeta  

não desiste de crer que também a palavra e a beleza  

derrubam os tiranos dos seus tronos.  

Tudo estava lá: o vento e o mar, o vôo das aves marinhas,  

o emaranhado na areia de conchas de mariscos e moluscos,  

a fúria das ondas do mar e o modo sereno de serem  

as gentes pobres da costa do Chile. 

Lá estavam as coisas do mundo, ecos de teu verso, companheiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outubros de flores e palavras: primavera,  

mas também os sinais de que a fala do poeta existe em luta 

porque todos os dias nasce dos seres da matéria e da vida: 

conchas, vôos de aves, mártires, araucárias, mineiros do  

norte, flores de março, salitreiros e índios, escaravelhos,  

povos da terra, bandos em luta, irmãos do sal e da história.  

Quantos sinais guarda uma casa escondida entre pinheiros e o mar? 

Não foi difícil descobri-la entre as outras,  

porque não havia um pedaço do muro de estacas de araucárias  

que não tivesse a marca do escritório de alguém: 

os chilenos sobreviventes do massacre, os que vieram depois,  

os que não querem esquecer um dia sequer 

que o escuro da noite maldita que caiu sobre o Chile 

 

 

3. marcas no muro 

 

 

E como no quase escuro do fim da tarde não houvesse 



por perto nem um passante e nem um cachorro, 

e como o silêncio fosse para que eu ouvisse não vozes 

mas o próprio som de meus passos entre os teus objetos do dia, 

busquei um último pedaço limpo da madeira do muro 

e com a mesma caneta com que antes escrevera notas e poemas no Chile 

escrevi, como os outros, e eram tantos: Neruda Vive! 

é temporário, e que de algum lugar do sol que nasce 

das lutas do povo, um outro sol virá acender a vida do Chile.s que de longe como eu e 

mais longe ainda 

vieram pelo mar ao porto dessa casa em busca dos sinais  

do poema que a tua vida escreveu com versos de dor e sofrimento 

e com a mesma caneta com que antes escrevera notas e poemas no Chile 

escrevi, como os outros, e eram tantos: Neruda Vive! 

 

 



 

 

 

Deus 

 

 

Ele nos veio. Havíamos, os do círculo de nós, nos preparado por eras e eras para 

aquele momento. Primeiro um dos nossos encontrou os sinais no tronco 

enrugado de uma castanheira no monte. Pareciam formar palavras em alguma 

língua estranha, esquecida. Mas de tudo, um dos nossos traduziu isto: virei. 

Depois, atirando com a mão esquerda uma pedra no lago atrás da aldeia e lendo a 

equação dos números na ondulação das ondas concêntricas, um outro de nossa 

gente estabeleceu o lugar e a data: a noite de ontem: Solstício de Inverno. Fomos 

até lá procurando precisar o local exato no sentir a variação dos rumos do vento 

em nossos corpos. Chegamos ao lugar e era um círculo de sete árvores em uma 

clareira no bosque. Do que vivemos então podemos dizer estas coisas: para além 

das medidas humanas para tempo e espaço, Deus chega quando vem. Ele nos 

chega por meio de anúncios quase incompreensíveis, como o suave murmurar 

das folhas da Faia ao vento de Oeste. De nada adianta aos homens estabelecerem 

datas com sortilégios que somente servem para o anúncio da chegada das chuvas 

e dos filhos. Ele nos vem e nos toma. E é tudo, e é só. E o que nos toca fazer é 

responder sim ou não ao que, no entanto, já aconteceu. Sem que ninguém de nós 

dissesse nada aos outros ao redor do círculo, aprendemos a saber que se com um 

mínimo gesto dos sentimentos dissermos a palavra não, Deus, atento,  se irá 

como veio e não nos legará castigo algum. A perda de sua presença já é o 

bastante. Se do fundo do coração dissermos um sim, ele plantará em nós uma 

pequenina semente. Somente então estas antigas palavras: pelos seus frutos os 

conhecerei, serão decifradas.  



 
 

 



TERCEIRA PARTE



 

 

A vocação de educar 

algumas palavras sobre  o exercício do trabalho da educação 

 

 

Por toda a parte estavam os sinais 

 

Os sinais de vida estavam por toda a parte. 

Semeados entre a vida e  a morte e de novo a  vida,  

eles estariam por toda a parte. 

Existiriam  já então as  flores.  

Ásperas, duras flores de um tempo anterior ao nosso. 

Já então, muitos milênios antes, a forma multiforme da vida  

teria trazido das águas moventes  

para o chão de terras as sementes desses ancestrais.   

Seres da vida entre o  azul, e o lilás, o vermelho e o amarelo. 

Os grandes sáurios teriam desaparecido e, então,  

entre outros animais de grande porte  

o pequenino beija flor corria entre cores e odores fecundando a vida. 

Então os seres de que nós viemos  

se sobre as partes de trás e olharam de frente o horizonte.  

Como os bichos que caçam, eles tinham os seus olhos na face do rosto.  

Mas, de uma maneira diferente,  

só eles aprenderam a ver uma mesma fiel imagem com os dois olhos.  

Perderam os instintos da onça e da capivara, 

mas aprenderam a prestar mais atenção do que os anjos. 

Ao cabo de outros muitos milênios  



terão reservado as mãos para ofícios até então desconhecidos,  

e  terão aprendido, seres de quatro patas,  

de pé sobre apenas duas,  uma rara, nova e única postura do corpo. 

E entre os dedos o polegar veio a opor-se aos outro dedos.  

E pela primeira vez a vida  

gerou uma mão tão sábia  

quanto a mente que haveria de criar através dela. 

Uma mão esquecida de andar carregando o corpo,  

como entre os macacos.  

Uma mão sutil e interrogativa,  

para que houvessem os toques  do amor , ciência e da arte. 

E a arquitetura da boca perdeu aos poucos  

a ferocidade carnívora e se preparou para o milagre da fala. 

Em um ser que anda de pé, que olha  

com curiosidade, atenção e sabedoria,  

que conquistou a liberdade dos gestos,  

primeiro das mãos e, depois, os da fala  

através dos sinais sonoros dos símbolos,  

stava aberto o caminho para a atenção concentrada,  

o olhar inteligente e o gesto sem igual do pensamento. 

Um pequeno cérebro no começo igual  

ao dos seres seus primos:  

os gorilas, os orangotangos, os gibões e os chipanzés, cresceu, aumentou muito e se 

tornou complexo e diferenciado.  

E foram preciso outros milhões de anos  

para que este lugar do pensamento e da imaginação  

aprendesse a pensar, a saber e a se pensar,  

a se saber pensando e a se pensar sabendo.  

E a se sentir sabendo e a se pensar sentindo.  

Pois ali foram nascendo, como flores de vida eterna:  

a  memória, o sentimento do futuro,  

o desejo de troca com o outro, o temor antecipado de morte,  

a devoção, o afeto temperado pelo pensamento  

e o ato de pensar tornado reflexão.  



Um dia Gaston Bachelard diria: estou só, logo somos quatro.  

E somos mais, pois cada um pode vir a ser a fronteira do infinito. 

A vida, consciente de si em qualquer ser-da-vida,  

torna-se enfim conhecedora de sua própria consciência.  

Ela passa de uma consciência reflexa a uma consciência reflexiva.  

Ela salta do sinal ao signo e do signo ao símbolo.  

Ela cria a cultura, esse modo natural de ser humano.  

Criatura que finalmente  emerge do som ao sentido,  

e do sentido ao significado.  

E  cria a palavra e estabelece  

o primado da comunicação de sentimentos  

através de símbolos culturais do viver e do sentir.



 

 

Daí viemos, e disto somos.  

Nós, os seres que desceram das árvores,  

puseram-se de pé, aprenderam o olhar o horizonte e as estrelas.  

E se tornaram seres humanos. 

 

 

Avós e netos no meio da noite 

 

como teria sido a noite talvez esquecida de todas as memórias? 

Uma noite primitiva e ancestral na aurora da história,  

Quando um pequeno ser vivo, um milhão de anos depois chamado: ―homem‖. 

Chamou para um lugar mais perto da fogueira acesa o seu neto 

E então, apontando com dois dedos da mão direita uma estrela.  

entre as muitas do céu de julho, pronunciou pela primeira vez 

o seu primeiro nome. Como terá sido aquela noite? 

com que gestos de um afeto rude, no entanto cheios de uma estranha luz, 

mais do que a fogueira, mais do que a das estrelas do inverno 

teria acontecido aquilo um dia ... no meio da noite? 

 

Como teria sido, anterior de mil milênios 

uma outra noite, mais esquecida ainda no silêncio do tempo 

quando um ancestral mais antigo ainda daqueles primeiros homens 

descansou sobre os ombros de um menino o peso do braço 

e entre movimentos das mãos apenas, e do olhar 

ensinou a ele pela primeira vez um pequeno segredo 

num tempo em que debaixo das árvores e das estrelas não existiam ainda nem mesmo as 

palavras, nem mesmo os nomes do  mundo? 

como teria sido o desenho daqueles gestos sem voz 



 

 

e tão humanamente simples que sob a proteção dos astros 

o homem e o menino adormeceram sem de longe imaginar 

que haviam feito ali o milagre de aprender-e-ensinar 

para que o saber não morra, e nem as pessoas,  e nem as estrelas? 

 

Que pássaros acordados na noite e que outros seres dos céus 

é que flores noturnas dessas onde só o perfume 

já torna tão cheio de mistérios o mundo e a vida 

terão assistido, uma vez e outra, separadas de um milhão de anos 

aqueles instantes fulgazes da história quando, primeiro o gesto 

e, depois, a palavra, teriam criado a façanha de inventar a troca 

entre os símbolos, entre os sentidos e entre os sentimentos do mundo através dos gestos da 

vida  em consciência e em saber? 

transformados naquilo a que outros, tanto tempo , 

deram o nome de educação, entre os homens e os filhos dos homens.  

 

 

 

Quando um gesto ensina, o que se faz 

 

Entre gestos de poder e amor: movimentos com as mãos,  

balanços do olhar alguns murmúrios de palavras  

e as primeiras frases curtas do pensamento,  

viajando entre infinitas manhãs e noites 

e multiplicando muitas vezes por mil a variação dos inventários 

das maneiras de passar de uma geração para a outra os segredos da tribo  

entre avós e netas, de aldeia a aldeia, de uma casa à outra 

a educação invadiu o planeta e fez dos seres que nós somos.  



 

 

Porque de então em diante, entre guerra e paz  

os seres que somos descobriram 

que valem muito pouco o saber e a consciência 

se não existir entre as pessoas que à noite se reúnem à volta do fogo 

o sentimento coletivo de tornar tudo partilha 

e repartir, como o peixe e o pão, os gestos das mãos e da voz 

com que aprende do outro os seus nomes  

e os segredos de amassar a farinha 

e assar a massa no forno que alguém fez quando aprendeu a fazer o pão. 

E com as mulheres e os homens das noites não lembradas da história 

por toda a parte a educação a sua viagem cheia de luzes e de sonhos,  

mas também de horas escuras, horas cheias de tormento. 

 

 

Ao longo do caminho sinuoso dos montes e vales  

da vida repartida e vivida como história 

que outros tantos dias e outras noites primitivas 

terão sido testemunhas das infinitas tramas dos mistérios 

onde, aprendendo com a vida  

e a alma a experimentar o fio da natureza 

os homens do mundo aos poucos tudo transformaram 

tocando a água e a pedra com as ferramentas das mãos e do espírito? 

Eles... nós, frágeis senhores de tudo, irmãos do universo, 

Seres por onde a vida alcançou a consciência: filhos do barro, 

Da chama e da carne, ferreiros dos signos, escrivão dos símbolos 

Criadores do tempo da cultura, com que a tudo deram o rosto e o nome 

E em todas as coisas assinaram com o sinal de seu poder: 

Marcas de alma e sangue dos sonhos dos homens. 



 

 

 

 

 

 

 

E entre tudo: pessoas, palavras, signos, símbolos e sentimentos 

À volta das fogueiras, dentro das chocas nas noites das grandes chuvas,  

Tocando uns com as mãos os corpos dos outros: aprendiam-e-ensinavam 

E de novo, muitas vezes, ensinavam-e-aprendiam. 

E assim como fizeram as pessoas depois das primeiras com os bens 

Que o trabalho caçava, colhia, criava e fiava, eis que entre todos alguns faziam 

circular os rituais do saber. E revelavam segredos  

E apalavravam o conhecimento e davam, como a carne ou o pão, aos outros, 

Para que a morte não viesse tão logo e os filhos fossem mais sábios  

Do que os pais e os netos mais sábios do que os avós. Assim foi. 

―- quando eu nasci já então os grandes peixes haviam passado ... 

- e quando foi que você nasceu? 

- depois que os grandes peixes haviam passado!‖ 

Vivendo juntos sempre alguma forma de comunidade,  

experimentando o mundo e tocando com os mesmos gestos  

o que viram antes tocarem com outras mãos 

os homens do mundo antes de nós  

aprenderam mais do que as lições que o  mundo dá. 

ao ser roçado com amor e fúria entre o corpo e o pensamento. 

Aprenderam mais do que as lições que a vida abre aos olhos e oferece 

- de todos, a melhor mestra – porque além da vida individual, 

mas através dela, descobriram as lições vividas entre uns e outros 

ao redor do calor dos corpos, 



 

 

olhando com fome os dedos do artesão e as mãos do sábio 

e murmurando baixinho dentro do espírito as palavras que ouviam .... 

Isso, através do que a vida se multiplica e transforma a sua qualidade 

ao olhar a vida de si mesma com o pensamento consciente 

como a filha que aprendeu da mãe e ensina a mãe 

Isso, que realizado vezes sem conta passa do gesto ao ensino, 

do ensino ao saber e, partilhado, do saber à cultura. 

 

 

Tão grande como tudo o que é humano é a educação 

 

Como o chão de terra do clã tribal, no mapa vivo dos sinais da aldeia, 

dentro das canoas, no tabuleiro  das primeiras rocas de inhame ou trigo 

seguindo atrás os passos dos adultos nas trilhas dos matos, 

olhando em silêncio a mãe fazer uma esteira de palha,  

vendo, cúmplice de um instante feliz, o pai pescando o peixe. 

Como terá sido que as meninas e os meninos das primeiras tribos 

Das nações dos homens sabiam cantar as canções e dizer as preces 

Às flores e aos deuses de seus mundos? 

Como aprendiam todos com o tempo  

a desfiar a tela infindável dos nomes e de tudo 

E decifrar a equação complicada das categorias sociais de pessoas 

Com quem era dado a cada um conviver: em seu tempo, a seu modo? 

Como aprendiam as crianças desde cedo quem era quem entre os outros: 

Para conviver, para evitar, para brincar, para respeitar, para caçar, 

Para casar, para temer, para parir, para esperar, para ajudar a morrer? 

E como é que os mistérios da tribo eram desigualmente guardados 

Antes da escrita, na efêmera flor da memória do grupo 



 

 

E de uma geração à outra, entre muitas, atravessavam o sono dos séculos? 

Como se aprende a cantar com a mãe uma primeira canção de crianças 

E com os velhos a pronunciar entre balbucios da prece 

O nome amado e terrível dos seres sagrados?  

Raros nomes de amor e medo 

Que os mitos imemoriais da aldeia inventaram  

entre verões e invernose os seus ritos dançados  

entre palmas à volta do fogo, 

faziam tudo ser tão cheio de vida e de realidade? 

Como será que do adulto ao menino passou muitas vezes,  

em tantas eras e lugares 

o poder de invocar o artifício da magia, mãe da ciência e sua irmã? 

Como foi que um outro ensinou a um outro  

os outros nomes das mesmas coisas 

E os dos espíritos da vida com que a imaginação de alunos e de mestres 

Povoou por toda a parte um alfabeto sem fim de significados:  

o fundo das águas e a escuridão das matas,  

o espaço azul e sem formas, o sol e a lua,  

o mapa interior das árvores, a alma dos bichos,  

o caminho dos ventos errantes e a mensagem do deserto? 

Como um dia alguém fez uma arapuca  

e ensinou a alguém o que havia nela 

E pela primeira vez a maldade do homem  

prendeu ali uma ave amarela? 

E, multiplicado entre o bem e o mal  

o domínio do homem sobre o mundo 

Transformou-se em poder e em sabedoria.  

E nos ritos que tornam a mata um deserto  



 

 

E depois frutificam o deserto e depois o destroem, e depois... 

Pois como quem de todas as coisas conhecidas sonha ser o senhor, 

Mas tal como a criança, precisa a cada dia aprender de novo cada passo 

do caminho do conhecimento que habita ao mesmo tempo  

a sua alma e o universo, 

Eis que o homem leu e releu pelo fio do tempo afora  

as lições de conviver com o outro e o mundo, 

com os outros de seu mundo e de outros, 

Com os mundos de seus outros,  

com os outros de si mesmo; com os mundos de si, outro. 

E para então transformar  ao mesmo tempo o mundo e a si mesmo 

(pois já então Prometeu havia dado o fogo aos homens...) 

segundo as imagens dos sonhos que todas as noites tinham os magos, 

entre momentos irmãos e opostos de ódio e amor fraterno 

as pessoas da cultura aprenderam a criar e construir, a saber e repartir 

como o sábio-operário os objetos de sue dia:  

o arco e o cesto, a prece e a rede, o arado e o fio da semeadura,  

os desenhos traçados no rosto do morto, os colares 

e os braceletes das festas dos corpos de seus filhos. 

E, assim, de muitos modos, 

cada um de acordo com a sua gramática dos ofícios 

entre todos, desiguais igualados, a tribo aprendeu a fazer circularem 

de casa em casa os bens do fruto do trabalho,  

as pessoas e os símbolos dos nomes. 

E de uma porta à outra entre todos deveriam passar os seres das trocas: 

peixes, pessoas, preces, poemas e parábolas. 

E em cada cultura tudo ia até onde alcançava ir a educação 

em meio a pessoas e saberes diferentes e iguais. 



 

 

Pois houve um tempo em que  

em nada diversa de uma brincadeira entre primos 

ou de um momento de assistir juntos ao rápido passeio de uma estrela cadente 

ou ao trabalho rotineiro que três meses depois  

multiplica por cem uma semente, 

eis que a educação corria de mão em mão no bailar de qualquer gesto. 

E foi quando rela não tinha ainda sequer esse nome e os eus donos, 

porque então livre, solta da amarra de possuir  

senhores do saber e do sentido 

como as flores que todos colhem e carregam para a casa 

uma educação solidária amadurecia o fruto que o saber semeava. 

 

Foi quando então ...   

 

Aqui e ali, por toda a parte, quando cresceram os bens e os poderes 

dos homens de antes de nós, e os frutos do trabalho de todos 

multiplicou para alguns muitas vezes as cestas dos grãos de cereais 

eis que houve a sobra não gasta na festa à volta do fogo 

e o poder de guardar o que não era mais de todos 

transformou o uso e a troca solidária na posse e no intercâmbio interessado. 

Então, entre os homens da aldeia-cidade surgiram muros e soldados. 

Surgiu o moeda: o que se acumula nos porões dos palácios e não se come 

e as pessoas do mundo começaram a ensinar-e-aprender a pior lição. 

Foi quando uns foram donos do gado e coube a outros o dever de vigiá-lo, 

E empilharam uns os montes de trigo que faltava na mesa de outros, 

E muitos teciam em teares de lágrimas a roupa de poucos 

E sobre o chão dos primeiros mundos divididos entre os homens 

Tornaram-se uns os donos da terra, das beiras dos riso e dos riachos 



 

 

E foram donos das cidades e senhores das praças e do poder de dizer: 

―isto é meu, é o meu domínio!‖ 

E cada vez mais onde havia trilhas sem portas fizeram grandes portas fechadas 

E onde todos eram livres e diferentemente iguais, começou a reinar a desigualdade 

E a maldição que torna uniforme a diferença e servo quem era livre ..... 

 

E então o saber que dava nome às imagens e fazia mitos dos sonhos 

E era o fruto do trabalho sobre a terra e filho do espanto e da maravilha 

Dividiu-se também entre os filhos dos homens, como a terra e os seus frutos. 

E o que fora repartido entre todos: nomes, segredos, lembranças, 

Aos poucos saiu da volta das fogueiras e do olhar dos primeiros magos 

E escondeu-se também entre paredes protegidas por muros e guardas. 

E foi quando como o grão roubado da mesa dos outros para o celeiro dos ricos, 

Que uma parte poderosa do ofício do vôo de ensinar-e-aprender 

Dividiu-se também sob as mãos alvas de senhores de sedas 

Esquecidos, como os mestres de quem eram donos, como eles, 

De segurar com o peso bom dos braços os dois varais do arado ..... 

 

De quem são as estrelas?  

De quem são as figuras que a alma dos homens faz dela? 

De quem são os seus nomes: ―Antares‖, ―Capela‖, ―Rigel‖, ―Betelguese‖? 

De quem é o saber que das estrelas e seus nomes fez deuses e lendas, heróis 

Do destino e caminhos sobre os mares nas viagens a outras terras? 

Em nome de quem? Do que?  

Os homens dividiram então o saber em saberes 

E deram, a cada um, um caminho e um destino.  

E deram a alguns o segredo de um poder 

Diverso do que houvera antes entre diferentes, tornados agora desiguais? 



 

 

Como é que foram separados por muros  

os próprios nomes das coisas da vida 

E dado a uns o poder de dizê-los e aos outros não  

e em silêncio tornarem-se servos onde houve senhores,  

e colonizados onde há colonizadores? 

E aqueles-que-não-sabem onde agora existem os senhores-do-saber 

E os donos do trabalho e dos ofícios dos que conhecem e ensinam? 

 

Acaso esquecemos?  

 

Acaso esquecemos, professores, educadoras, essas lições da história? 

Terão elas sido um mau momento do passado  

ou estão à nossa volta, agora, aqui? 

Olhamos em nós e ao redor de nós e vemos claros  os seus despojos 

Ou fizemos delas os mitos e os contos de fadas de nossas lições? 

Por que então tudo foi como se uma canção fácil – uma dessas cantigas  

Um dia surgidas no largo do centro da aldeia  

sem que se saiba de quem ou quando  

E que as pessoas, juntas, soubessem entoar  

com vozes doces e flautas de madeira  

E dançando lembranças cantassem as estórias de sua própria estória – 

Fosse posta, escondida e guardada em templos e em palácios 

Onde apenas sete iniciados vestidos de roupas brancas de linho, 

Onde antes houveram setenta pastores com flautas  

nos montes e vestes de peles, 

E esses poucos, separados, soubessem tocá-la em flautas de ouro 

E cantá-la em voz baixa para sete senhores, entre setecentos mil outros, 

Deixados do lado de fora, separados por muros e silêncios de pedra. 



 

 

Sete senhores de Tebas – e quantas houve! E quantas há! – que fazem a festa  

E pagam aos músicos depois de haverem separado o trigo da palha 

E o saber do poder do saber do trabalho 

E os hinos dos reis dos cantos dos escravos 

E os instrumentos de ouro dos de madeira e couro 

E aqueles que trajam as vestes brancas e livram a mão do arado 

Dos que rasgam nas ferragens do arado as roupas de trapos. 

Depois de haverem na trilha dos tempos colocado  

longe a multidão dos muitos 

Do segredo bom das letras de músicas que ficaram difíceis 

Sem nunca terem sido sábias, e das fórmulas tornadas as ciências 

Daqueles que puderam de então em diante seguir aprendendo os nomes 

Que nomeiam os segredos do mundo e o coração da vida.  

 

 

Desigual, dividida, ela persiste 

 

tão grande quanto tudo o que é humano é a educação. 

e também tão corriqueira, tão estranha e tão terrível. 

Depois de tantos anos ela está viva, como os homens, a história e as culturas 

E não existe somente na escola e no sistema, mas na vida. 

E depois de tanto, todas as teorias sobre ela, e os métodos e os artifícios 

Não a tornaram e à sua pequena infinita trama de trocas entre as pessoas 

Muito diferentes do que, múltipla, diversa, ela tem sido vida afora 

Entre professores-e-alunos, mas de maneira igual, entre avós-e-netos. 

Nada existe nela de eterno ou de absoluto e tudo muda e permanece 

E nada nela foi a criação dos deuses que criaram flores e pintassilgos. 

Nós, criaturas e criadores de prometeu, acendemos um dia o seu fogo, 



 

 

Pois como tudo o que o homem precisou aprender para ser e criar 

A educação é filha do trabalho e é, ela mesma, um trabalho dos homens. 

Um trabalho em apenas alguma coisa mais difícil do que outros, 

Porque ele é feito entre sons e sentidos sobre a matéria de seu próprio espírito 

E lavra, semeia, cuida e colhe na terra de seu próprio corpo. 

Ela existe apenas onde as mulheres e os homens se reúnem e compartem: 

Livres e iguais, à volta da fogueira, ou separados entre muros. 

Por isso mesmo, quando por seu meio as pessoas transformam 

As regras das trocas do trabalho e as leis da repartição de seus frutos, 

Do mesmo modo a educação muda os seus nomes e troca de roupas 

E varia de um sistema a outro o próprio trabalho de que é feita. 

 

Apenas aqueles que pretenderam abrigar o educador 

A ser menos humano do que os avós de um tempo antes, e não estar, 

Como todos, entre todos, contaram ele, fechadas as portas, acesas as luzes 

Que não são de fogo, que o seu trabalho é um ofício separado dos outros 

E ele, sendo um sacerdote de vestes brancas, não pode ser um profeta. 

Porque os que dizem que o seu ofício instrui o que se sabe 

Esquecido de ensinar o que se cria com o outro e se aprende dele, 

Esqueceram de contar que a mesma luz que clareia salas escurecidas 

É um fogo vivo que, às vezes, incendeia no meio da noite o coração e o mundo. 

Pois entre ensinar-e-aprender as palavras trocadas geram as idéias. 

As idéias trocadas não transformam o  mundo.  

As idéias transformam as pessoas 

E as pessoas transformam o mundo.  

As pessoas transformam o mundo! 

 

Emissário da palavra, buscador do diálogo,  



 

 

criador de mundos novos, 

O educador não é um artesão parado num tempo. 

Por causa de um ou sete sonhos que tem todos os dias 

- e como ser um professor sem sonhar isto? – 

ele não pode esquecer todos os dias as tarefas de seu tempo 

e nada do que é humano, nele, em cada dia, lhe é indiferente. 

  

Podemos parecer sermos hoje menos do que fomos ontem, 

Pois salário injusto nos diz isto e há tantas máquinas à nossa volta. 

Mas eles sabem e nós que somos hoje mais indispensáveis do que nunca 

Porque mais do que antes trata-se de salvar o homem de si mesmo 

E por isso somos como pontes,  

mensageiros do que foi lembrado, os educadores. 

Se não somos senhores de nossa própria fala 

E não reaprendemos de novo  

a inverter com a vida as lições da sala de aulas 

Sabemos que é possível recriar com o outro as palavras perdidas 

Dos que perderam a voz, mas não a memória da fala, 

Entre todos e não apenas entre os escolhidos 

O trabalho do educador serve ao reencontro do homem com a sua origem 

E não somente por dever de ofício é urgente não esquecermos 

Que se não tomarmos com eles entre as mãos o leme do navio da educação. 

Outros o farão por nós e contra nós, e contra o horizonte 

Da aurora dos tempos que hão de vir, porque, juntos, nós o faremos chegar. 

 

Pensar a rotina e o mistério de nosso trabalho como um ofício entre muitos. 

Ousar recriá-lo sempre e transformar com outros todas as suas esferas: 

A da sala de aulas, da escola, do sistema e do lugar do sistema. 

Imaginar que a educação existe menor e maior do que a escola 



 

 

E que, educadores, somos todos  

os que ainda temos o olhar dirigido ao infinito, 

Ao horizonte distante e possível  

de um mundo fraterno de homens livres 

Onde todos possam ser, desarmados, irmanados, alunos e sábios. 

Entre as pessoas do mundo, os homens do povo 

De quem, professores, somos mais e menos do que mestres, 

E muito mais do que meros mediadores de algum poder supremo 

Situado fora dele e de nós mesmos. 

Ao lado dos que não esqueceram de ser portadores do futuro 

Seus irmãos e companheiros de um mesmo longo caminhar. 

 

 

Carlos Rodrigues Brandão 

Reescrito no outono de 2005 

Rosa dos Ventos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÓS, AQUI, COMO ANTES, AGORA! 

cantata dos seres e dos povos originários 

 

 

Travessia perigosa, mas é a vida.  

 Grande Sertão: Verredas, 509 

 

 

 

Nonada 

 

Nonada.  

O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: que situado sertão é por 

campos-gerais  a fora a dentro eles dizem, fim de rumos, terras altas demais do 

Urucuia... 

Então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior! Lugar sertão se divulga: é onde 

os pastos carecem de fechos; onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com 

morador... 

O Urucuia vem de montões oeste.  

Grande sertão: veredas, 9. 

 

 

Nonada. Aqui começa! 

 

 

Primeiro foi o fogo 

 

Primeiro foi o fogo. 

Por incontáveis dias de chamas e luzes sem noites 

em uma jovem Terra incandescente que era então o sol de si mesma 



 

 

as labaredas de uma fogueira única que toda ela se acendia 

devolviam ao Sol de onde a Terra veio o seu fogo, as suas luzes. 

Tudo foi então o incêndio original que a tudo modelava 

em sua fúria de calores, onde no entanto a própria vida germinava. 

E sobre a Terra acesa entre lavas existia ainda  

o corisco do chocar dos cometas de longas caudas 

e dos meteoros vertiginosos, sonoros viajantes do espaço.  

Carruagens de pedra acesa, de metais e chamas. 

E a primeira Terra incendiada recebia a cada instante 

a visita das fúrias de um primitivo e fecundo caos dos cosmos. 

 

E do fogo de uma matéria ainda sem forma e sem nomes 

o terceiro planeta depois do Sol moldava a sua primitiva figura. 

Primeiro foi o fogo e tudo incandescia aqui. 

E caminhamos hoje sobre suaves estradas de terra vermelha  

esquecidos de que muito antes elas foram rios de lavas. 

E de muito tempo atrás até hoje, cada fogueira de madeiras secas 

que mãos de mulheres e de homens acendem no meio da noite 

recriam sob as estrelas do céu ou entre as paredes de uma casa 

uma mínima memória do que foi tudo nos primeiros tempos. 

Primeiro foi o fogo!  

E tudo o que habitou depois a Terra veio dele. 

 

 

Fui fogo, depois de ser cinza. 

E o miolo mal do sertão residia ali, era um sol sem vazios.  

Grande sertão: veredas, 40/45 

 



 

 

 

 

E vieram as grandes águas 

 

E vieram então as grandes águas. Quando? Como?  

Quando e como, durante outros muitos milhões de anos 

sobre a pele ainda quente de uma Terra que aos poucos esfriava 

outros corpos celestes carregados agora de águas  

trouxeram do espaço a líquida matéria das sementes da vida? 

Pois de onde primeiro veio a fúria do fogo, veio depois a alma da água. 

E tudo o que depois foi e agora é: a água dos mares, a dos grandes rios 

e a água clara dos riachos e dos lagos, a das nuvens no alto e a das chuvas 

e mais a água dos incontáveis veios por onde flui a vida  

entre os fios dos rios interiores das plantas e dos bichos do mundo  

e também as teias das veias de nós mesmos, os seres humanos 

tudo o que há na vida foi moldado pelo fogo e semeado na água. 

Pois o que o fogo primitivo modelou, as águas primordiais animaram de vida. 

Do espaço infinito com as águas vieram as sementes de quem somos. 

E tudo o que é  vida chegou aqui na Terra veio com a poeira das estrelas. 

E toda a Terra inundou-se de águas e da espera da vida. 

E tempesdades milhares de vezes mais longas do que quarenta dias e noites,  

varreram com raios e águas a pele jovem de um planeta  

que mal ainda aprendia a desenharva o perfil de seu corpo, de seu rosto. 

 

 

E de longe pedra velha  remelheja, vi. Santas águas, de vizinhas. 

Perto da água tudo é bom.  

Grande sertão: veredas: 45 



 

 

 

O senhor vê, nos Gerais longe: nuns lugares, encostando o ouvido no chão se escuta o 

barulho de fortes águas ... o senhor dorme sobre um rio? 

Grande sertão: veredas, 273 

 

Por entre as chapadas, separando-as (ou, ás vezes, mesmo no alto, em depressões no 

meio das chapadas) há veredas. (...) A vereda é um Oásis. O capim é verdinho-claro, 

bom. As veredas são férteis. Cheias de animais, de pássaros. (...) As encostas que 

descem as chapadas para as veredas são em geral muito úmidas, pedregosas (de 

pedrinhas pequenas no molhado chão), porejando aguinhas: chamam-se resfriados. 

Em geral, as estradas, na região, preferem ou precisam de ir, por motivos óbvios, 

contornando as chapadas, pelos resfriados, de vereda em vereda. (...) Há veredas 

grandes e pequenas, compridas ou largas. Veredas como uma lagoa; como um brejo 

ou um pântano, com pântanos de onde se formam se vão escoando e crescendo as 

nascentes dos rios; com brejo grande, sujo, emaranhado de matagal (Marimbú); com 

córregos- para aumentar a nossa confusão. (...) Em geral, os moradores dos gerais 

ocupam as veredas, onde podem plantar roça e criar bois. São os veredeiros. Outros 

moram mesmo no alto das chapadas, perto das veredazinhas ou veredas altas, que, 

como disse, também, há nas chapadas: estes são geralistas, propriamente (com relação 

aos veredeiros, isto é, em oposição aos veredeiros). Mas o nome de geralistas 

propriamente ditos. Quem mora nos gerais, seja em vereda ou chapada, é geralista. Eu, 

por exemplo. Você, agora, também.  

JGR, Correspondência com o tradutor italiano, 40/41 
 
 
 

Os rios dos sertões, do cerrado 

 

Quando enfim as águas que tudo cobriam  

deixaram sobre a Terra aparecer a terra 

e os continentes um dia juntos e depois separados por entre mares 

aplainaram por toda parte o seu chão  

e mais adiante elevaram montes e montanhas, 

veio então o tempo em que as águas interiores - as que náo eram de sal, 

tracejaram com mãos de geografia no solo do planeta os primeiros rios. 

Em que era de que tempo perdido na história e na memória 

terão surgido entre todos do continente que nos abriga 

estes estranhos rios que ao revés dos outros, correm para o Norte: 



 

 

O Araguaia, o Tocantins, o Xingú, o Tapajós 

e todos os que sobem do coração do cerrado aos verdes da Amazônia 

e se derramam no grande rio Amazonas,  

navegante de uma planura de florestas verdes, sem fim  

onde todas as água vindas do Sul e do Norte o rio recebe  e leva ao mar? 

E mais os outros todos, os rios que vindos das terras férteis do Sul 

sobem gerais, cerrados, sertões, e entre terras secas se entregam ao mar: 

o Mucuri, o Jequitinhonha, o São Francisco, rios mineiros. 

Rios das terras amorosas do cerrado, o ―Pai das Águas‖. 

O  generoso sertão-do-cerrado que, diverso da Amazônia, 

antes de devolver ao mar as águas que são dele, 

derrama as suas infinitas ramas líquidas águas sobre outras terras. 

 

 

O senhor surja: e de de repentemente, aquela terrível água de largura: imensidade. A 

feiura com que o São Francisco puxa, se moendo todo barrento vermelho, recebe para 

si o de-Janeiro, quese só um rego verde só... 

O arrojo do rio, e só aquele estrape, e o risco extenso d'água, de parte a parte. Alto 

rio... 

O rio de São Francisco – que de tão grande se comparece. 

Grande sertão: veredas, 58/59 e 460 

 

 

 

Entre as águas, sobre a terra, a vida 

 

Onde imaginaram que tudo era um deserto 

o território de meio ano sem chuvas e sob um sol de brazas, 

ali, onde árvores poucas, baixas, retorcidas  



 

 

e de grossas cascas à espera dos fogos de agosto, 

ali, onde uma terra sedenta depressa absorve e esconde as águas de janeiro, 

ali, onde tudo parece hostil à vida, um quase árido deserto 

eis que uma vida plural e multiforme povoa as águas, os ares e a terra. 

Com os nomes dos primeiros povos de seres humanos  

eis um sertão de cerrados e gerais povoado de sementes, plantas e frutos: 

Pequi, Caraiba, Carapiá, Catuaba, Caroba, Calunga, Araçá, Pacari 

Congonha, Cravim, Embaúba, Gabiroba, Imbirussu, Joborandi,  

Jenipapo, Mulungu, Mutamba, Macambira, Tamburil, Timbó, Tingui, 

Sucupira, Peroba, Pitanga, Quilombo, Sainguin, Massambé, Buriti 

Jurubeba, Jatobá, Genipapo, Capeba, Aroeira, Articum,  Murici. 

E entre a onça e a formiga,  a anta, a jandaia e o coati 

entre as abelhas e as emas, os bagres, as piaparas e o surubim, 

uma outra vida movente entre as águas e o vento 

povoava de asas, de pele e de pelo a imensidão do cerrado. 

Aqui, muito antes de surgirem os seres de quem somos a herança, 

primeiro viveram e se multiplicaram as árvores e as aves. 

Um longo tempo de eras e milênios em que os seres vivos anteriores 

aos que agora desaparecem num sertão que se esvai,  

aqui viveram e misturaram à terra o sêmen e o sangue de suas vidas. 

Os rios do cerrado corriam sem palavras e sem nomes, 

e apenas os sons das músicas e cantorios dos animais das matas e dos rios 

misturavam as suas vozes ao murmúrio das águas e aos silêncios da terra. 

Era então o tempo original de outras muitas vozes. 

Até quando ainda as ouviremos entre as manhãs de maio e as tardes de deembro? 

 

Seremos capazes  de calar o que nos dizemos com palavras, e ouvir  

no coração da memória os sons daqueles tempos primeiros? 



 

 

Poderemos ainda escutar o farfalhar do vento, o estrondar dos raios 

e até o clarão de luz dos primeiros relâmpagos de fogo? 

Saberesmos ainda ouvir o batuque das chuvas sobre as madeiras das grande 

florestas 

e mais o alarido das aves e dos grilos no arvoredo, 

o urro das onças e o quase apalavrado dos papagaios e dos macacos? 

 

 

Que memória de sons de ontem lembra o tamborim dos riachos entre pedras  

e o suave rumor do fluir das águas dos rios quando em julho? 

Os sons anteriores às vozes dos homens que por infinitas luas cheias 

de outros tempos eram toda a sinfonia que se ouvia por todo o sertão,  então.  

 

 

Viemos pelo Urucuia. Rio meu de amor é o Urucuia. O chapadão onde tanto boi berra. 

Daí os gerais, com o capim verdeado...  

Ar que dá açoite de movimento, o tempo-das-águas, de chegada, trovoada, trovoando. 

Que é que diz o farfal das folhas? Estes gerais enormes, em ventos, danando em raios, 

e fúria, o armar  do trovão... 

O flafo do vento agarrado  nos buritis, franzido no gradeal de suas folha altas... 

O senhor escute o buritizal... 

Buriti quer todo o azul, e não se aparta de sua água – carece de espelho. 

Os dias que são passados vão indo em fila para o sertão... 

Ao que aquelas crôas de areia e as ilhas do rio, que a gente avista e vai guardando 

para tŕas... Tonteei as alturas. 

Antes, eu percebi a beleza daqueles pássaros, no Rio das Velhas... O manuelzinho-da-

crôa.    

Grande sertão veredas, 58/233/235/236/237 

 

  



 

 

Um dia, os homens 

 

Foi quando um dia, chegados de outras terras  bem mais ao Norte do sertão 

um outro diferente tipo de ser veio vindo em pequenos bandos. 

Chegados de terras distantes, algumas cobertas com o manto dos gelos, 

eles eram estranhos seres de poucos pelos pelo corpo, o torso reto,  

o andar ereto sobre as duas patas de trás, os pés ligeiros,  

as mãos livres e hábeis carregando coisas, inventando artes, 

um olhar de bicho que encherga entre as cores tudo de um outro jeito 

e a fala como nunca ouvida antes. As palavras, poucas 

mas diversas dos ruidos dos macacos e do uivar das onças-feras. 

 

E eles domavam o fogo e dele não fugiam como os bichos anteriores,  

criavam suas chamas, sopravam as suas brazas sem temor 

e ao redor do fogo se assentavam como deuses, sendo homens. 

E colocavam sobre ele as carnes dos animais que caçavam 

a poder de estranhos objetos que perfuravam o corpo da caça. 

E entre eles – as crianças, as mulheres, os homens e os velhos - 

o que caçavam e colhiam, repartiam. E com isto inventaram a partilha 

E alguns cantavam ao som dos primeiros tambores sob o luar da lua 

e como nenhum outro ser vivo antes no cerrado, no sertão, 

uns aos outros pintavam o rosto de cores de tintas da terra, 

e entre eles e elas se davam nomes, como aos rios e às serras. 

 

Aqueles foram os primeiros homens.  

E com eles, pela primeira vez o sol, a lua, algumas estrelas 

e os rios e os lugares da vida, e os pássaros e os peixes 

ganharam  os sonoros nomes que antes não havia. 



 

 

  

O que hoje chamamos ―comunidade‖, entre aldeias de terra e palhas 

pela primeira vez terá existido  pelas beiras dos rios, 

ou ao redor das veredas povoadas de buritis e de araras. 

Bandos de seres primeiro errantes entre gerais e chapadas, 

e depois construtores de lugares onde um avô morria 

incontáveis luas depois de ver crescerem no mesmo chão os seus netos. 

Ali, onde anos mais tarde os netos iam dormir em covas na terra, ao lado dos avós.  

Estes foram os primeiros humanos, nossos seres ancestrais 

de cujos nomes e feitos remotos sequer sabemos 

a não ser através da frágil história gravada em pedras polidas,  

em restos de madeiras, em alguns ossos e nos mitos da tribo. 

 

 

 

Depois, os povos como nomes que lembramos 

 

Quem deu a estas montanhas, às veredas, lagoas e rios, 

quem deu aos vegetais e aos bichos destas terras os nomes 

que depois colocamos em nossos povoados e cidades? 

Quem reabriu, depois dos povos primeiros, as trilhas  

que depois foram as estradas por onde passaram nossas crianças, 

os nossos carros-de-bois, nossas tropas de burros, nossos passos? 

Quem navegou muito antes de nós sobre a pele verde do São Francisco 

em frágeis canoas de madeiras brancas ainda sem velas e motores? 

Quem deu aos lugares de agora os seus nomes primitivos: 

Arassuaí, Bocaina, Caçarema, Itamirim, Ibiracatu, Guacuí,  

Jaíba, Janaúba, Jequitaí, Pirapora, Pacuí, Paracatú, Pindaíbas?  



 

 

Eles vieram, os povos indígenas. herdeiros dos que chegaram do Norte, 

tribos de mulheres e de homens depois desaparecidos, 

ou os que em pequenas aldeias entre cercas e farrapos ainda resistem. 

Os que tiravam com as mãos o mel das abelhas nativas como eles, 

e da palmeira Buriti estrairam a palma, a fruta, a madeira, a vida. 

Bororo, Caiapó, Carajá, Xavante, Nhambiquara, Xerente, Xacriabá 

e os já extintos, e os ainda povoadores primitivos do chão do cerrado, 

os que domaram o rio e nas suas águas pescavam os peixes que comiam, 

e a que deram os nomes que até hoje repetimos. Senhores das origens. 

E antes de nós, os que  amanharam essas terras vermelhas 

e semearam as plantas de raizes, de frutos e de espigas  

que foram depois as nossas colheitas e os nossos alimentos. 

 

 

 

 

 

 

Em suas línguas hoje esquecidas terão no meio da noite pronunciado 

o nome de seus deuses e outros seres do mistério e do sagrado. 

E deles terão sido nestas terras as primeiras preces e os primeiros cantos. 

Sobre o chão de palhas as suas mulheres pariam a prole 

de uma vida múltipla, que os mais velhos sonhavam ser eterna. 

Pois como imaginar que mais tarde chegariam outros homens, 

seres de pele clara, roupas escuras e armados dos trovões  

que antes, apenas dos céus caiam nas manhãs de tempestades? 

Dos índios nossas moças herdaram a cor dos olhos, a dos cabelos e a da pele. 

E sem saber suas línguas antigas, somos os seus herdeiros,  



 

 

como a terceira ou a quinta geração do milho e da mandioca, 

antes de sermos a herança dos que chegaram depois. 

  

 
 

 Os outros, nós 

 

Outros homens um dia descobriram estas terras altas dos sertões. 

E como as ondas de um mar distante, começaram a chegar. 

Seres de uma outra língua, uma outra fé, outros costumes. 

E eram mais claras as peles do corpo e a cor de alguns olhos.  

Os pobres da terra vieram a pé, descalços sob o sol sem tréguas  

ou sobre no lombo de mulas, burros e cavalos magros. 

E eles guardaram a lembrança de quando ergueram os seus primeiros povoados 

na memória dos velhos que as narraram aos netos antes de partirem. 

Os cemitérios de beira-rio acolheram os seus corpos escurecidos do sol 

por anos curvados sobre a terra das barrancas, veredas e chapadas. 

 

Aprenderam com o índios a queimar em agosto pequenas porções do campo 

e sobre as cinzas e sob a terra semeavam os grãos de feijão e milho 

de que entre janeiro e março colhiam a messe e a vida. 

Souberam levantar as suas casas toscas de barro e palhas de Buriti, 

e em pequenas comunidades sem cercas de arames e farpas 

viviam onde eram poucas as palavras que dizem: ―isto é meu!‖ 

Assentaram cruzes e capelas rústicas com o nome de seus santos, 

e dividiam a vida entre o trabalho árduo dos homens e das mulheres 

e os raros dias de vestir o branco, rezar as novenas, cantar as folias 

passear ao redor das casas e do cruzeiro o andor do padroeiro,   

e compartir entre danças e risos a comida, a fé  e a alegria. 



 

 

 

Com as duas mãos e pequenos objetos de madeira e ferro, de palha e barro, 

souberam arrancar da terra as suas raizes e das águas os seus peixes. 

Pequenas eram as suas roças e em muito pouco elas feriam os gerais 

e os pastos de seus gados magros eram terras  livres do cerrado. 

 

 

 

 

 

E vieram também homens e mulheres de pele mais escura que a dos índios 

e foram eles os negros que dos senhores escapavam e dos grilhões, 

e nos sertões do Norte, sob o segredo das florestas armaram os seus quilombos. 

Com eles vieram outros cantos e deuses, e entre o silêncio e a prece 

ergueram, como os brancos pobres, as suas comunidades de vida livre. 

Estes foram os povos que entre os rios e as chapadas 

trouxeram aos sertões, depois dos indíos, a vida das comunidades do povo, 

as comunidades tradicionais, as comunidades de vidas de partilha. 

E também a eles, os pobres da terra, os sertões de dentro acolheram 

como um pai que abre a casa e os braços para receber um filho.  

 

 

Urubu? Um lugar, um baiano lugar, com as ruas e as igrejas, antiqüíssimo – para 

morarem famílias de gente. Serve meus pensamentos, serve (...) Aqui é Minas; lá já é 

Bahia? Estive nessas velas, velhas, altas cidades... Sertão é o sozinho. Compadre meu 

Quelemém diz: que eu sou muito do sertão? Sertão: é dentro da gente 

Grande sertão: veredas: 220 

 

Eu, tantas, mesmo digo. Eu dou proteção. Eu, isto é – Deus, por baixos permeios... 

Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era menino, no sertãozinho de 



 

 

minha terra – baixo da ponte na Serra das Maravilhas, no entre essa e a Serra dos 

Alegres, tapera dum sítio dito Caramujo, atrás das fontes o Verde, o Verde que verte 

no Paracatu, Perto de lá tem vila grande – que se chamou Alegres – o senhor vá ver. 

Hoje mudou nome, mudaram. Todos os nomes vão se alterando. É em senhas. São 

Romão todo não se chamou primeiro Vila Risonha? 

Grande sertão: veredas:  33 

 

Saiba o senhor: população de um arraial baiano, inteira, que marchava de mudada – 

homens, mulheres, as crias, os velhos, o padre, com seus petrechos e cruz e a imagem 

da igreja – tendo até bandinha-de-música, como vieram com todos, parecendo nação 

de maracatu! Iam para os diamantes, tão longe, eles mesmos dizendo: ... nos rios‖...  

Rezavam, indo da miséria para a riqueza. E, pelo prazer de tomar parte no conforto da 

religião, acompanhamos esse até na Vila da Pedra-de-Amolar. Lá venta é da bando do 

poente, no tempo-das-águas, na seca, o vento vem deste rumo daqui, O cortejo dos 

baianos dava parecença com uma festa. No sertão, até enterro simples é festa 

Grande sertão: veredas, 44 

 

 

 

―Ossenhor utúrge, mestre. Não temos costume... Não temos costume... Que estamos 

resguardando essas estradas... Ossenhor é grande chefe, dando sua placença. 

Ossenhor é vossensenhoria? ... Mas povoado da gente é o Pubo – que traslada do 

brejão, ossenhor com os seus passaram perto de lá, valor distante meia-légua. As 

mulheres ficaram cuidando, cuidando... A gente viemos no Greminhá. Faz três dias. 

Grande sertão: Veredas: 74 

 

 

A invasão do poder da morte 

 

Os senhores de terras chegaram como chegam, no alto de cavalos  

e armados de poderes de papel e armas de fogo.  

Com eles voltou a era do fogo. 

Os ricos derrubaram matas, secaram lagoas e abriram terras de fazendas 

pastos sem fim no corpo dos gerais, onde bois valiam mais do que homens. 



 

 

E os que vieram do Sul, senhores de terra e de servos  

inventraram o ganho e o lucro, onde antes havia a troca e a partilha, 

e as redes da ganância pescavam em excesso os filhotes dos peixes. 

E para redobrar os ganhos das lavouras, envenenaram as águas dos rios 

e quando os tantos peixes morriam e o rio murchava  

chamavam as mortes que semeavam de... ―progresso‖. 

E nos olhavam, as redes vazias, as mãos vazias, a alma ressecada 

e nos diziam do alto de suas máquinas: ―vocês são o atrazo‖. 

E lá onde por milhões de janeiros e julhos havia por toda a parte 

a resistente e colorida multiforme vida do cerrado, do sertão 

salpicado de veredas verdejantes, ninhos da vida e do afeto, 

eles derrubaram as árvores que guardam as águas da chuva 

e entre raizes profundas as fazem descer ao coração da terra. 

 

E mal as últimas cinzas dos fogos que acendiam,  

se apagavam como lágrimas de pó sobre o chão seco, 

eles semeavam nos desertos que criavam a soja e o eucalípto, 

e vagando solitários senhores entre desertos verdes de ilusória vida, 

eles de longe viam as nossas pequenas roças de milho e melancias, 

de feijão, mandioca, mamão, amendoim e algodão 

e da estrada nos bradavam: ―o tempo de vocês já não é mais!‖ 

E sobre e sob a terra onde nossos ancestrais com as mãos em concha 

colocavam as sementes da vida de que se nutriam as suas vidas, 

eles atiravam os pós e os liquidos de venenos sinistros 

onde a imagem de uma caveira sobre dois ossos figurava o mal que havia dentro. 

Semeadores da morte, do ganho injusto, do lucro e do deserto, 

eles passavam sem parar ao lado de nossas aldeias de palhas 

e nos gritavam: ―o que resta de vocês também logo vai ter fim!‖ 



 

 

E a vida que era viva, começou a morrer a sua própria morte. 

 

Não somos só o passado 

 

Não somos o passado, o ontem, o atraso,  

os que não souberam ser ―progresso‖ 

e nunca aprenderam as leis da ganânia  

e do mercado do mundo dos negócios. 

 

Somos seres da vida e da partilha,  

somos os que com as mãos cavam a terra 

e entre os braços e não com máquinas  

carregam sob o céu  as espigas eos grãos. 

Somos a memória de um tempo  

antes do ―negócio‖ que devorou o ―agro‖, 

e se arvora de ―agronegócio‖ e nos encerra 

entre a cerca de seu gado e o rio de nossas vidas. 

 

Não somos comunidades tradicionais 

porque paramos num tempo antes do deserto 

em que eles, senhores da pressa, transformaram o sertão. 

Somos quem somos porque vivemos o tempo solidário 

do trabalho amoroso com a terra, da troca e da partilha. 

Somos os que estavam quando eles chegaram  

com armas, artimanhas, venenos, cercas  e fogos. 

 

Habitantes de aldeias de índios, de quilombos de negros 

de comunidades de brancos e de mestiços pobres,  



 

 

de acampamentos de lona preta entre a cerca e a estrada,  

de assentamentos de nossas lutas pela reforma agrária, 

somos aqueles que desde os povoados de palhas em que vivemos 

ainda resistimos e resistiremos, porque vivemos no que criamos 

e sobrevivemos cercado pelo que ao redor de nossas casas 

os senhores da terra cercam, secam  e destroem. 

 

Somos aqueles que ao contrário deles, os senhores, sonhamos e dizemos 

que aqui no sertão, no cerrado, nos gerais, 

não devem ser as máquinas, a solidão dos desertos,  

as famílias dos povos expulsos vaando pelas estradas de terra 

o que existe e o que que deve esistir em ―novos tempos‖.  

 

Algo existe aqui? Perguntamos. E ante deles temos a resposta: 

EXISTE É O HOMEM HUMANO – TRAVESSIA.  

Grande sertao: veredas, 460 

 

 

Começado na cidade de Tandil, na Argentina, em 10 de abril de 2014 

Terminado em pleno Domingo da Páscoa, 20 de abril  

na Rosa dos Ventos, em Caldas, no Sul de Minas. 

 

Carlos Rodrigues Brandão



 

 

APRENDER COM VIDA, DIALOGAR COM A VIDA ENSINAR PELA VIDA 

Cantata para voz, vento, viola e violino 

em três movimentos 

 

 

A matéria atingiu o ponto 

em que começa a se conhecer. 

O homem é a maneira 

de uma estrela saber sobre as estrelas. 

 

George Wald 

 

 

Uma árvore cai com um grande estrondo. 

Mas ninguém escuta a floresta crescer. 

 

Provérbio do Senegal. 

 

 

 

Primeiro movimento 

no meio da noite, alguns gestos e estrelas 

 

1.  

 

Como teria sido uma noite vivida já sob o olhar dos seres humanos. 

e sentida e pensada entre os seus primeiros símbolos e saberes  

mas uma noite ainda anterior às palavra que juntas dizem idéias? 



 

 

Uma noite sem data, esquecida no passar de um tempo sem horas 

quando um nosso primeiro ancestral ainda peludo, mas já de pé  

terá descansado sobre os ombros de um menino o terno peso do braço, 

e entre movimentos das mãos e do olhar terá desenhado no ar alguns gestos, 

e sem nada dizer terá ensinado ao menino o lugar de uma estrela nos céus. 

Como terão sido os desenhos daqueles gestos ainda sem a voz 

e, no entanto, já tão humanamente sábios e  proféticos? 

Gestos primitivos do saber e da partilha do que se sabe 

na noite em que sob a proteção do vagar dos astros  

o homem velho e o menino depois adormeceram sob uma árvore 

sem imaginar que haviam criado ali o milagre de aprender-e-ensinar, 

para que o saber não morra, nem as pessoas,  e nem as estrelas? 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

Como terá acontecido em uma outra noite posterior, 

mas há milênios também apagada de todas as memórias 

quando um outro homem, já senhor das palavras 

terá aconchegado ao redor do fogo aceso ao seu lado  

uma mulher e um menino de seu bando, de sua tribo 

E levantando ao alto dois dedos da mão direita  

terá apontado uma estrela entre as muitas do céu de um julho  



 

 

E com a voz pausada e rouca pelos anos terá pronunciado  

pela primeira vez  um seu primeiro nome?  

Que pássaros acordados na noite e que outros seres da selva,m 

e que brancas flores noturnas, dessas em que só o perfume 

já torna tão cheio de mistérios o mundo e a vida 

terão assistido, uma vez e outra, separadas por milênios de anos 

aqueles instantes fugazes da história, quando, primeiro um gesto 

e, depois, uma pioneira palavra terão semeado no mundo 

a aventura de inventar o dom com que nós, os seres humanos 

desde então em diante nos acostumamos a viver?  

Gestos de trocas entre as teias, as redes e as tramas  

do tecidos de símbolos, saberes e sentidos 

vividos através de uma estranha gramática de gestos  

de uma vida tornada afinal através de quem somos 

a consciência que pensa, e se pensa pensando 

e sente o que pensa e pensa o que sente 

e sentindo e pensando fala a si e ao outro 

na aventura da troca e da partilha do sentimento e do saber. 

Os primeiros gestos do coração, do corpo e da mente  

que milênios mais tarde entre línguas de muitos povos e culturas  

ganharam o nome que em nossa língua aprendemos a chamar: educação. 

 

 

3.  

 

Entre gestos de saber e de amor, entre momentos de conflito e paz 

com movimentos com as mãos, sussurros e balanços do olhar 

alguns murmúrios de palavras e as primeiras breves frases   



 

 

a pequena semente do que veio a ser a educação 

lançou as primeiras pequenas raízes no solo da cultura 

e depois estendeu-se de muitos modos e entre muitas línguas 

por toda nossa Nave-Casa-Terra, onde havia então alguém como nós. 

Curiosos seres que aprendem para ensinar e ensinam para aprender. 

E a educação fez morada entre os povos do deserto, da savana e da floresta. 

 

Ali, onde houvesse uma mínima parcela de seres humanos 

de quem somos herdeiros na teia da vida, 

entre pais e filhos, entre mães e filhas, em um bando alegre de crianças, 

entre os anciãos do conselho, os  xamãs da tribo,  

as velhas parteiras de mãos sábias, os que nomeavam as estrelas, 

os construtores de canoas, as tecedeiras de panos, os semeadores de grãos, 

os domadores de cabras e cavalos, os decifradores de sonhos, 

os criadores de cantos, de preces, os errantes inventores da poesia, 

os primeiros sábios de um povo, os mestres do silêncio e da palavra 

foram eles  aqueles que diante dos que os ouviam e falavam. 

E entre eles e nós um mesmo ardor de compartir o que se sente e sabe 

nos faz lembrar, ao longo das eras e ao largo  da Terra, 

que não somos humanos porque somos seres racionais. 

Somos quem somos porque, diferentes dos outros seres vivos 

com quem partilhamos  um mesmo planeta azul e errante, 

nós, os humanos, somos os seres  sempre aprendentes. 

Mulheres e homens, crianças, jovens, adultos e velhos 

que vivem no saber aprender,  no aprender a saber  

e no partilhar o que se aprende e sabe, a sua maior aventura. 

Uma lição sem fim, porque praticada por seres sempre inacabáveis. 

 



 

 

  

4. 

 

E de distantes longos dias até hoje,  

entre guerra e paz, entre o acordo e a desavença, 

os seres que somos descobriram que de pouco valem 

o sentir e  o saber, o pensar e o buscar para tudo um sentido, 

se não existir entre as pessoas que se reúnem ao redor do fogo 

na trilha de uma estrada, sob a sombra de uma árvore 

sobre a esteira de uma choça ou sob o teto de  uma sala 

o desejo coletivo de transformar no dom gratuito da troca 

tudo aquilo que entre os símbolos, os gestos e as palavras 

aprendemos a criar, a compartir, a trocar, a partilhar. 

 

Assim como nós nos tornamos quem somos 

porque aprendemos a repartir entre homens e mulheres 

a carne da caça e o peixe, a semente, a fruta e o pão, 

assim também aprendemos a entretecer entre todos 

os mistérios dos gestos das mãos e da voz 

através dos quais a filha aprende com a mãe  

os segredos do amassar a farinha e assar a massa no forno, 

tal como a mãe que agora ensina aprendeu com a avó um dia. 

E ao longo dos tempos os homens e as mulheres que ensinavam 

souberam apalavrar a informação, o conhecimento e o saber. 

E como a carne ou o pão compartiam um outro alimento, 

aquele que nutre o corpo do espírito  

ao ensinar algo esquecido a quem não sabe, e lembra. 

 



 

 

 

5. 

 

Vivendo juntos a vida coletiva entre a natureza e a aldeia, 

os homens do mundo antes de nós aprenderam  

alguma coisa mais do que as lições que o mundo e a vida ensinam. 

E com os mais diferentes nomes uma mesma educação 

um dia semeada antes das palavras navegou com eles  

a sua viagem ao longo de perguntas e respostas sem fim.  

Uma difícil viagem de um ir a horizontes sempre além  

por entre trilhas entre  rumos sempre incertos,  

porque a verdadeira educação é uma aventura com começos previsíveis  

e por entre os rumos incertos e inesperados  

que o aprender inventa a cada instante  

e o ensinar  nem sempre decifra.  

Uma aventura cheia de certezas e de esperanças, 

mas também de medos e recuos, e de tropeços e imprevistos 

em meio a horas claras e outras horas sombrias. 

Uma viagem com o impreciso mapa de incertas teorias   

entre intuições sábias que os poderes do mundo silenciam. 

 

Pois cedo quem ensina e aprende descobriu 

que quem educa entre a palavra,  lousa  e o livro 

guarda em sua fala e no dialogo que a educação inventa  

um poder mais forte e mais humanamente duradouro  

do que o daqueles que a cavalo e entre gritos de guerra 

investem fúrias sobre os outros com a lança e a espada.  

 



 

 

 

6. 

 

Seres como nós, vindos de muito antes. 

Seres por onde a vida alcançou a consciência que se pensa 

ao pensar o mundo onde ela pensa e a vida que nela a si se pensa. 

Filhos do barro, seres das águas, da chama e da carne,  

ferreiros dos signos, escrivães dos símbolos, 

semeadores do oitavo dia, criadores do tempo da cultura,  

com que a tudo à sua volta deram um rosto e um nome, 

e em todas as coisas assinaram o sinal de seu saber. 

Marcas de alma e sangue dos sonhos dos homens 

que ousaram roçar com amor e temor  

o solo do espírito,  da mente e  do pensamento, 

olhando com fome os dedos do artesão e as mãos do sábio 

e murmurando com o coração as palavras que ouviam. 

Saberes que solitário o sábio sonha, desvenda e decifra. 

Saberes que a mestra e seus alunos aprendem e ensinam.   

 

 

7.  

 

Como o chão de terra do clã tribal, no mapa vivo dos sinais da aldeia, 

dentro das canoas, nos caminhos de terra da floresta, 

no tabuleiro  das primeiras roças de inhame ou de trigo, 

seguindo atrás os passos dos adultos entre as horas dos dias, 

olhando em silêncio a mãe fazer uma esteira de palha,  

observando  o gesto de um pai que semeia o grão de alfafa, 



 

 

como terá acontecido que as crianças  das primeiras tribos 

tenham aprendido antes dos rituais que as fazem jovens 

a conhecer os segredos das plantas, das águas e dos bichos, 

a perceber nas nuvens do céu os sinais do tempo, 

a entalhar na madeira as primeiras flautas e tambores 

e a saber entoar as canções, a dançar as danças e a soletrar preces 

aos pássaros,  às flores, aos ancestrais e aos deuses de seus mundos? 

 

Eles, senhores das selvas e das savanas, povos originários 

ainda por felicidade não separados da natureza 

e que se dividiam em clãs e a cada um atribuíam com ternura 

o nome de um vento, de uma planta, de um bicho. 

Eu sou ―onça‖, um dizia, e eu ―arara‖, dizia um outro, e eu ―o ipê‖. 

Filhos do vento, irmãos da terra, a terra e a Terra 

tratavam como a casa, e ao rio como um irmão e um caminho. 

E ali onde sepultavam os seus mortos queridos 

um vale, uma selva ou um monte eram sagrados. 

E ao animal que caçavam, provedor da vida, pediam perdão, 

pois não matavam um bicho, mas um ser a vida, como eles. 

 

 

 

 

8. 

 

Como aprendiam com o tempo a desfiar as teias infindáveis 

dos nomes e do valor das coisas da selva e da aldeia? 

Como sabiam aos sete anos decifrar os mistérios 



 

 

da equação  das categorias sociais das pessoas 

com quem era dado a cada um viver e partilhar a vida?  

Como as crianças aprendiam a saber desde cedo  

quem no chão da tribo era quem, entre todas e todos, 

para dividir uma casa ou uma cama,  para brincar,  

para aprender-com, para ouvir e falar, para temer,  

para amar, para misturar entre gemidos os sucos do corpo, 

e para semear na mulher a vida; para parir e cuidar,  

para esperar, para ajudar a morrer, para enterrar? 

E como é que os mistérios da tribo eram guardados 

antes da escrita na efêmera flor da memória do grupo 

e de uma geração à outra varavam o sono dos séculos? 

 

 

9. 

 

Como será que do adulto ao menino transitaram 

entre pessoas, eras e lugares, os segredo de como invocar  

o artifício da magia, a mãe da ciência e sua irmã? 

Como foi que um alguém ensinou a um outro alguém 

os outros nomes das mesmas e de outras coisas? 

Como um dia alguém fabricou uma arapuca  

e mostrou com gestos a um  menino o que havia nela. 

E pela primeira vez a inocência e a maldade do homem  

prenderam ali uma distraída ave amarela? 

Como, homens nus ou vestidos de peles 

multiplicando entre o bem e o mal, a paz e a luta 

a ilusão do domínio do homem sobre o mundo 



 

 

e sobre tudo o que ele via, tocava ou imaginava   

transformaram o que aprendiam a conhecer  

ora em poder, ora em arte,  

ora em saber, ora em sabedoria. 

 

 

 

 

 

10. 

 

Homens que com o que aprendiam souberem gerar 

entre os atos da técnica e os gestos do desejo,  

os saberes da semeadura dos grãos e do trato amoroso dos bichos, 

mas também as artimanhas com que o homem 

transforma com as chamas do fogo a mata em deserto. 

Pois como quem de todas as coisas conhecidas sonha ser o senhor, 

mas tal como a criança precisa a cada dia aprender de novo cada passo 

do caminho do saber que habita ao mesmo tempo a sua alma e o universo, 

eis que o homem leu e releu pelo fio do tempo afora as lições  

do difícil conviver com os outros de seu mundo de vida e de cultura 

e com a matéria da pedra e  a energia do sol,  

ora sabendo lembrar, ora esquecendo de saber que nós 

não somos mais do que a própria natureza viva, 

transformada nos seres que aprenderam a pensá-la 

e a atuar com ela e sobre ela com a mente e as mãos 

ora como seus algozes, ora como seus irmãos. 

 



 

 

 

11. 

 

E para transformar tanto o mundo em que vivemos 

quando a nós, passageiros habitantes da Terra, 

segundo as imagens dos sonhos que nas noites sonhavam os magos, 

entre momentos próximos e opostos de amor e medo 

as pessoas do mundo da cultura que a educação cria e consagra 

aprenderam a criar e construir, a saber e a repartir 

os objetos de seus dias: o arco e o cesto, a prece e a rede, 

o arado e o fio da semeadura, os desenhos  passados no rosto do morto,  

os colares e os braceletes das festas dos corpos de suas filhas. 

E, assim, de acordo com a gramática de seus múltiplos ofícios 

entre todos, desiguais igualados,  homens e mulheres, 

a tribo aprendeu a fazer circularem ao redor da aldeia 

de casa em casa os bens do fruto do amor, do saber e do trabalho: 

peixes, pássaros e pessoas, preces, poemas e parábolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

E em cada cultura, entre a selva e a cidade,  



 

 

tudo o que existia ia até onde alcançava chegar a educação 

em meio a pessoas e saberes ao mesmo tempo iguais e diferentes. 

Pois houve uma era em que em quase nada diversa 

de uma brincadeira entre meninas e meninos 

ou do trabalho do amanho da mãe-terra 

que três meses depois multiplica por cem uma semente, 

eis que a educação vagava de mão em mão, de alma a alma, 

 no bailar de seus entre-gestos, no dizer de suas falas. 

E foi quando ela não tinha ainda sequer este nome  

e nem os  seus senhores, e nem aqueles a quem eles serviam, 

uma educação então livre como as flores do campo 

que todos colhem pelo caminho e carregam para a casa, 

amadurecia solitária, solidária, o fruto que o saber semeava. 

 

 

Segundo movimento 

o tempo das cercas e do saber aprisionado 

 

13.  

 

Por toda a parte, ao redor de quase todo o mundo,  

quando surgiram e cresceram entre os humanos  

o desejo da posse, o ganho em lugar da troca  

e os poderes dos homens de depois da aldeias, 

aqueles que inventaram a cerca e a palavra "meu"   

e submeteram a água e a terra à maldição do domínio 

e domaram e tornaram seus os homens e os frutos do trabalho de todos 

eis que se multiplicaram  por cem e por sete vezes mil    



 

 

as cestas das colheitas  de doídos corpos curvados  

sobre o chão que não era mais de todos da aldeia   

e as outras riquezas da terra, entre o grão do arroz e o do ouro. 

E o que mãos de mulheres e homens  germinavam  

eram destinados a alguns senhores de terras cercadas e águas prisioneiras. 

Foi quando o desejo da posse substituiu o fervor do dom, 

o poder de possuir para si mesmo tomou o fruto do trabalho do outro 

e transformou o uso e a troca solidária na maldição do ganho e do lucro. 

 

 

 

 

 

Então entre os homens da cidade surgiram os palácios de grandes portas  

os muros, as cercas, a prisão, a ganância e a guerra, os generais e as tropas, 

as tropelias dos senhores e a servidão dos outros,  

as leis entre os agora desiguais, os grilhões, as grades,  

os juízes que condenam, os que prendem e os que mandam matar. 

E surgiu o moeda que se acumula nos porões dos castelos 

e não serve  para germinar a terra, para adornar o corpo de uma moça 

e nem para comer a partilha da vida 

ao redor da fogueira de outros tempos. 

 

 

14. 

 

Veio o tempo em que alguns se tornaram donos do gado  

e coube aos  outros o dever de vigiá-lo para os seus senhores. 



 

 

E a floresta antes queimada em pequenas quadras 

e onde de novo as árvores floriam depois que a tribo mudava de lugar 

foram arrasadas a poder de ferramentas cada vez mais vorazes. 

E ali onde havia primeiro o buriti e depois o trigo 

as patas dos bois e as árvores que semeiam desertos se multiplicaram. 

E empilharam uns os montes do mesmo trigo que faltava na mesa de outros. 

E mãos de mães e filhas agora teciam em teares de lágrimas a roupa de poucos. 

Sobre o chão dos primeiros reinos divididos entre os homens 

tornaram-se uns os donos da terra, das beiras dos rios e dos riachos. 

E foram os que do alto de um palanque bradavam aos outros todos: 

―Esta terra é minha e o  trabalho de vocês nela é também meu!‖ 

 

E cada vez mais onde antes havia trilhas sem cercas e casas sem portas  

eles fizeram grandes portais fechados e com espinhos inventaram as cercas. 

E onde antes todos eram livres e diferentemente iguais,  

veio o tempo do cetro, da coroa e das palavras "senhor" e "servo".  

E veio então a era do domínio  que torna desigual a diferença entre todos, 

e com falsas palavras pronunciadas como  sagradas,  

veio a lei que transforma em servo quem ontem era livre 

e torna a terra tratada com as mãos e o amor 

em um territórios de tabuleiros de gado, soja e eucalipto. 

 

 

 

 

 

15.   

 



 

 

E foi quando as pessoas de um diverso  mundo  

começaram a ensinar e a obrigar a aprender outras lições. 

E então o saber que dava nome às imagens e criava canções e mitos,  

e era o fruto do trabalho sobre a terra e irmão do espanto e da maravilha, 

dividiu-se também entre os  filhos dos homens e os seus mestres, 

assim como a terra e os seus frutos  

passaram do dom e da partilha à posse e ao poder. 

E o que fora repartido entre todos: nomes, segredos, saberes, memórias, 

aos poucos saiu da volta das fogueiras e do olhar dos primeiros sábios 

e encerrou-se entre altas paredes protegidas por e guardas e silêncios. 

E foi assim, como o grão roubado da mesa de todos para o celeiro dos ricos, 

que uma parte  do antigo ofício  de ensinar e aprender 

dividiu-se também entre as mãos alvas de senhores de sedas e segredos 

esquecidos, como os mestres de quem eles eram os donos,  

do trabalho solidário que tanto semeia o grão nas leiras de outubro 

quando o que faz florescer na mente da criança o fruto solidário do saber.  

 

 

16. 

 

De quem é a lua e de quem são as estrelas?  

De quem são as figuras que a alma dos homens faz delas? 

De quem são os seus nomes e os rumos no mar que elas traçam ao navegante? 

De quem é o saber sobre as estrelas, e o chão da terra e os seus frutos? 

Em nome de quem e do quê alguns homens fracionaram o saber em saberes 

e deram a cada um um caminho e um destino tão diversos 

do que houve antes entre homens diferentes, tornados um dia desiguais? 

Como é que foram separados por muros os nomes das coisas da Terra, 



 

 

o conhecimento dos gestos, o sonhar de destinos e o sentido da vida? 

E em nome de quem? De que pedras, rios, dragões ou deuses, 

entre as classes em que mulheres e  homens se converteram 

a uns poucos  foi dado  o poder de pronunciar as palavras, 

e aos outros o dever de ouvir e obedecer em  silêncio? 

 

 

17. 

 

E veio o tempo em que a educaçãode um mundo dividido 

reservou a poucos o segredo das letras de músicas difíceis de decifrar 

sem nunca haverem sido por isto mais sábias do que foram antes 

o saber dos segredos da vida que entre todos se bailava e se sabia. 

Acaso esquecemos, nós que educamos com e para avida 

todas estas lições da história de antes e de agora? 

Olhamos em nós e ao redor de nós e vemos da educação os seus despojos 

ou apenas a transformamos em um outro mito, criado por outros magos?  

 

Por que então aconteceu com a educação  

em nome de quem ainda acreditamos  

que vivemos juntos uma mesma vocação de esperança, 

algo como se uma canção comum, uma dessas cantigas  

um dia surgidas no centro da aldeia sem que se saiba de quem ou quando, 

e que as pessoas todas juntas aprenderam a entoar  

entre vozes de meninas e velhos,  ao som de flautas de madeira,  

e cantando e dançando rememorassem entre rimas e risos 

as estórias de sua própria história e as crenças de suas vidas, 

fosse à força aprisionada e dada aos senhores de templos e palácios, 



 

 

onde apenas alguns iniciados, vestidos de roupas brancas de linho, 

e separados dos muitos, soubessem tocá-la com flautas de ouro 

e cantar em voz baixa canções secretas  aos seus deuses e  senhores. 

 

 

terceiro movimento 

tão grande quanto tudo o que é humano é a educação 

 

18. 

 

Tão grande quanto tudo o que é humano é a educação. 

E mais ainda quando ela toma o amor entre nós e entre nós e a vida 

como o chão de seu saber e o horizonte de sua incerta  e certeira trilha. 

E também tão forte e frágil, tão estranha, tão generosa,  

tão aberta ao sentir do coração de uma criança de seis anos 

e tão fácil de ser entregue ao mal da ganância e do domínio do poder.   

Depois de tantos milênios de existir entre tantos povos, 

a face múltipla da educação está viva como os seres humanos 

entre as suas sinuosas travessias de histórias e culturas. 

 

E depois de tanto, de todas as teorias sobre ela e os seus segredos 

e mais os métodos e os artifícios de sua amorosa prática 

não logramos tornar  a educação e nem a sua sábia, humilde  

e multiforme tessitura de fios entrelaçados de trocas entre as pessoas 

muito diferente do que única e múltipla, igual e diversa,  

ela tem sido ao longo da trajetória de sua própria vida 

entre mestres e aprendizes, entre professoras e alunas, 

entre meninos que brincam entre eles. Entre avós e netas. 



 

 

 

19.  

 

Nada existe na educação de eterno,  

nada de acabado ou de absoluto,  

e tudo o que nela parece eterno  

ao mesmo tempo muda, e mudando, permanece, 

pois a cada era ou a cada dia ela não é mais do que aquilo  

que os que se reúnem para dialogar a sua fala e o seu silêncio fazem dela.  

Nós, criaturas de Prometeu, acendemos um dia o seu fogo! 

Pois como tudo o que o homem precisou aprender para ser e criar 

a educação é fruto do saber e do lento e árduo trabalho humano. 

E é, ela própria, um trabalho de homens e mulheres entre eles e elas. 

Um trabalho feito com sons e sentidos sobre a matéria de nosso espírito. 

E tal como acontece entre os homens da terra, 

apenas em um outro solo ela ara, lavra, semeia, cuida e colhe frutos 

no chão de seu próprio corpo:  

a mente, o coração e o espírito humano. 

 

 

20. 

 

A educação que sonhamos praticar deve existir apenas  

onde as mulheres e os homens se reúnem e compartem, 

livres e iguais, à volta da fogueira ou entre as paredes de uma sala 

os seus símbolos e sensibilidades  

seus sentidos e significados,  

seus saberes e sociabilidades, 



 

 

e mais a nossa imperecível vocação de não apenas habitar um mundo 

mas de criarmos juntos o mundo onde vivemos nossas vidas e destinos. 

Por isso, quando alguém destrói nela e através dela 

as teias e tramas das trocas solidárias do trabalho  

e a virtudes da generosa repartição de seus frutos, 

de igual maneira  a educação muda os seus nomes, 

condena os seus sábios ao silêncio,  

destina a sua inata rebeldia ao desterro, 

e transforma nos vícios da mera informação que se compra e vende 

as ousadia humanas do saber e da sabedoria. 

 

 

 

 

 

21. 

 

Aqueles que pretenderam obrigar um dia o educador 

a ser menos humano do que foram antes os que ensinaram aos livres, 

ignoram ao longo das eras dos tempos e das eiras dos povos 

que uma coisa é o ensinar que acende luzes, dialoga  entre mentes 

e gera entre todos o saber de quem ao se transformar 

transforma os outros, e junto com os outros  

transforma em mais humano o seu próprio mundo. 

E outra coisa bem diversa é apenas instruir uma criança, 

para que anos mais tarde ela seja uma seguidora silenciosa e fiel 

das leis que transmutam a sociedade em um mercado, 

o território livre da vida no mundo aprisionado dos negócios, 



 

 

e os seus sujeitos em servos que não lembram mais quem foram, 

quem são agora e quem poderiam ser se outro fosse o seu saber. 

 

 

22. 

 

Porque os que dizem que o seu ofício apenas instrui o que se sabe 

esquecidos de ensinar o que se cria com o outro e se aprende com ele, 

esqueceram de contar que a mesma luz que clareia salas escurecidas 

é também um fogo vivo que quando irrompe entre muitas mentes 

incendeia no meio da noite o coração do homem e o mundo. 

 

Emissário da palavra, buscador do diálogo, amador da vida, 

co-criador de homens novos e de mulheres indomáveis, 

o educador não é um artesão estacionado no seu tempo. 

E se podemos parecer sermos hoje menos do que fomos ontem, 

sabemos também que somos agora mais indispensáveis do que nunca. 

Porque mais do que nunca, mais do que sempre, 

trata-se de salvar o homem de si mesmo e a si mesmo 

trata-se de reverdecer o mundo e recriar a vida 

e quem aprende e educa vive aí o seu lugar essencial. 

 

 

23. 

 

E é por isto que nós somos como pontes sobre a terceira margem do rio. 

Somos a memória do que não deve ser apagado do coração do homem 

e somos o chamado à aventura de criar o que merece ser aprendido. 



 

 

Somos os que se abrem a reaprender de novo e a cada dia. 

A saber aprender com o vôo dos pássaros e com o crescer da floresta 

a inverter com a novidade da vida as lições mofadas da sala de aulas. 

Sabemos que sempre é possível recriar com o outro  

as palavras esquecidas dos que tiveram a voz silenciada.  

Entre todos e não apenas entre os poucos escolhidos 

o trabalho do educador serve e deverá servir 

ao reencontro do ser humano com a sua origem. 

E não apenas por dever de ofício é urgente nunca esquecermos 

que se não tomarmos entre as mãos o leme do navio da educação 

outros irão fazer isto por nós, e contra nós, contra a vida 

e contra o horizonte da aurora dos tempos que hão de vir,  

porque, juntas e juntos, nós faremos com que ele um dia ele cheguem. 

 

 

24. 

 

E nós, educadoras e educadores  

da natureza, da vida e do ambiente, 

aprendemos e ensinamos porque cremos 

que nós, a fração humana da vida 

somos também, como a própria vida, 

feitos de água, de barro e de fogo 

e por isso somos o desejo e o amor. 

Somos feitos de terra e de vento 

e, assim, somos eternos como a vida 

e somos passageiros como a flor. 

 



 

 

Somos a luz, a sombra, o claro, a escuridão. 

Somos memória de um deus que é... nós. 

E somos o criar da nossa história,  

entre o saber da ciência e a poesia. 

Somos o espaço e o tempo 

o dia de sempre, o nunca e o agora. 

Somos a imensidão da Terra, nossa casa, 

E somos o vir da noite e o chegar do dia,   

e somos o ser do sol  e o do céu  e o do chão. 

 

Somos o silêncio e o som da vida.  

O estudo somos, e a partilha do saber. 

Somos a lembrança e o esquecimento.  

Somos a coragem e o seu irmão, o medo, 

e somos o encontro, o aconchego e o abandono. 

A espera somos nós e somos a esperança. 

 

 

 

 

 

 

Somos o perene, o fluir e o momento,  

a árvore, a pedra, o vento e a flor. 

Somos a energia, a luta e a paz.   

Somos a vida criada e o criador. 

Somos o mundo que sente,  

e irmãos da vida saberemos ser? 



 

 

Somos a aventura de ser vida  

e consciência, afeto, ternura, sentimento. 

E assim, em cada ave que voa há nossa alma, 

e em cada ave que morre,  a nossa dor. 
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